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PCGA19999

Verdeler
Valcke Bouwspecialiteiten BVBA
Vliegveld 1 Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem Belgique- Belgie
valcke.deitermann@valcke-bouwspecialiteiten.be
Tel. + 32 56 422 873

Definitie
MORTELOLIE, LUCHTBELVORMER VOOR MORTEL EN BETON

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING
Identificatie van het product
Bedrijfsidentificatie
Handelsnaam
Gebruik

: Vloeibaar
: Zie verdeler.
: MORTELVET MIX V 2002
: Huiselijk. Industrieel.
Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Symptomen bij gebruik
- Inademing

: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig
ademhalingsrisico in te houden.
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig
gevaar voor de huid in te houden.
: Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.
: Buikpijn, misselijkheid.

- Contact met de huid
- Contact met de ogen
- Inname

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Dit produkt is niet gevaarlijk .
Naam Component

Inhoud

Sodium Lauryl Ether Sulphate : < 10 %

CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer

68891-38-3 / ----- / -----

Symbo(o)l(en) R-Zinnen

Xi

36/38

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Eerste hulp
- Inademing
- Kontakt met de huid
- Kontakt met de ogen
- Inname

: In frisse lucht laten ademen.
: Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
: Onmiddellijk spoelen met veel water.
: De mond spoelen. Medische assistentie inroepen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen
Speciale blootstellingsrisico's
Brand- en explosiebeveiliging

: Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
: Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.
: Brandzone niet betreden zonder aangepaste
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (vervolg)
Speciale voorschriften

: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige
brand bestreden wordt.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Milieu-voorzorgsmaatregelen
Bij morsen en/of lekkage

: Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid
informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend
produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. HANTERING EN OPSLAG
Algemeen
Opslag

Behandeling

: Vermijd onnodige blootstelling.
: In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet
blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.
Niet blootstellen aan vrieskoude (vriestemperatuur tijdens opslag
vermijden).
: De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met
zachte zeep en
water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
- Ademhalingsbescherming
- Huidbescherming
- Oogbescherming

- Inslikken

: Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale
gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
: Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een
voldoende ventilatie handhaaft.
: Hoewel geen specifieke gegevens over oogirritatie beschikbaar
zijn, moet U, om dit produkt te hanteren, een oogbescherming
dragen aangepast aan de gebruiksomstandigheden.
: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische vorm
Kleur
Geur
Dichtheid
Vlampunt [°C]

: Vloeibaar.
: Kleurloos.
: Reukloos.
: 1,00 kg/l
: Niet van toepassing.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Gevaarlijke ontbindingsproducten
Gevaarlijke reakties
Gevaarlijke eigenschappen

: Geen in normale omstandigheden.
: Geen in normale omstandigheden.
: Geen in normale omstandigheden.
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Betreffende het product
Betreffende de ingrediënten

: Geen gegevens beschikbaar.
: Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

12. MILIEU-INFORMATIE
Betreffende het product
Op de ingredienten

: Geen gegevens beschikbaar.
: Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afvalverwijdering

: Voorkom lozing in het milieu. Op een veilige manier
opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Algemene informatie

: Niet geclassificeerd.
Niet blootstellen aan vrieskoude (vriestemperatuur tijdens
opslag vermijden).

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Symbo(o)l(en)
R-Zinnen
S-Zinnen

: Geen.
: Geen.
: Geen.

16. OVERIGE INFORMATIE
Aanbevolen toepassingen en
beperkingen
Andere gegevens

: Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
beperkingen
: Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG
Commissie. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen
die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct
geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van
het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en
ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen,
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de
hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt Deze MSDS werd samengesteld, en
dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander
produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
Einde van document
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