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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
· Handelsnaam: DICKBESCHICHTUNG 2 K STANDARD KOMP.B
· Toepassing van de stof / van de bereiding Dikke bitumenbekleding
· Fabrikant/leverancier:
MUREXIN AG
Franz v. Furtenbachstr. 1
A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

· inlichtingengevende sector: r.wachlhofer@murexin.com
· Inlichtingen in noodsituatie: Tel.: +43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

2 Identificatie van de gevaren
· gevaaromschrijving:
Xi Irriterend
· speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R 43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur
en van de onderneming.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 65997-16-2
cement
EINECS: 266-045-5

Xi; R 36/38-43 10-25%

4 Eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen:
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
· na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
· Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
· Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
· speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
(Vervolg op blz. 2)
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Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
· Procedure voor het reinigen/opnemen: Mechanisch opnemen.

7 Hantering en opslag
· Handling:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in de originele verpakking bewaren.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Droog bewaren.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
· Handbescherming: Veiligheidshandschoenen.
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming: Veiligheidsbril.
· Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

9 Fysische en chemische eigenschappen
· Algemene gegevens
Vorm:
Kleur:
Reuk:

Poeder
grijs
reukloos

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:

n.a. °C
niet bepaald

· Vlampunt:

n.a. °C
(Vervolg op blz. 3)
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· Ontstekingstemperatuur:

n.a. °C

· Zelfonsteking:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar:

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:
onderste:
bovenste:

n.a. Vol %
n.a. Vol %

· Stoomdruk bij 20°C:

n.a. hPa

· Dichtheid bij 20°C:

1,41 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
oplosbaar
Water:

10 Stabiliteit en reactiviteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke afbraakprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie
· Acute toxiciteit:
· Primaire aandoening:
· op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen
· aan het oog: Prikkeling
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de
EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend
· Sensibilisatie Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

12 Ecologische informatie
· Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse (Duitsland) 1 (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

13 Instructies voor verwijdering
· Produkt:
· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
· Europese afvalcatalogus
17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging
opnieuw gebruikt worden.
(Vervolg op blz. 4)
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· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.
*

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/GGVS/E klasse: · Vervoer per zeeschip IMDG:
Neen
· Marine pollutant:

*

15 Wettelijk verplichte informatie
· Kentekening volgens EG-richtlijnen: Het produkt is volgens de EG-richtlijnen.
· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
Xi Irriterend

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
cement
· R-zinnen:
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
· S-zinnen:
25 Aanraking met de ogen vermijden.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen.
29 Afval niet in de gootsteen werpen.
60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
64 Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
· Nationale voorschriften:
· Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
*

16 Overige informatie
· Lijst van relevante R-zinnen:
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
· contact-persoon: Hr. Ing. Wachlhofer
· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NL

