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RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

 

1 ac Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Handelsnaam : FiberCover®

Productcode : 330/471

Productgroep : Handelsproduct

1:2? Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

424. Relevant geidentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

HMBMilieutechniek BV

Damsluisweg 1

NL- 1332 EA Almere

Verantwoordelijke: R. Jansma

Noodnummer: +31 (0) 36-5492700 ( wordt nasluitingstijd doorgeschakeld naar noodnummer)

1.4, Telefoonnummervoor noodgevallen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Beis

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD]

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Voor zover bekend,levert het product geen specifiek gevaar op, onder normale gebruiksomstandigheden.

2.2. Etiketteringselementen

Volgens de EG-richtlijnen of de respectievelijke nationale regelgeving hoeft dit product niet te worden geétiketteerd.

2.3. Indeling van destofof het

Andere gevaren

PBT: nog niet beoordeeld

zPzB: nog niet beoordeeld
Andere gevarendie niet bijdragen tot de indeling : Geen bijzondere gevaren bekend, wanneerde voorschriften/aanwijzingen voor opslag en

gebruik in acht worden genomen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stof

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Dit mengsel bevat geenstoffen die vermeld moeten worden conform AnnexII, sectie 3.2

  
  
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijvingvande eerstehulpmaatregelen 5 i fol eee
EHBO algemeen : Het slachtofferin de frisse lucht brengen.

     

EHBOna inademing : Het slachtofferin de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
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EHBO nacontact met de huid : Met veel water en zeep wassen.Indien deirritatie aanhoudt een arts raadplegen.

EHBOna contact met de ogen : Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen. Slachtoffer naar arts brengenalsirritatie

aanhoudt.
EHBOna opnamedoor de mond : Mond metwater spoelen. Veel waterlaten drinken. Arts/medische dienst raadplegen.

4.2, Belangrijkste acute en uitgestelde symptomenen effecten

Symptomen/letsels : Er worden wegensdeniet indeling van het product geen uitzonderlijke symptomen verwacht.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigendestof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Het waterverstuiven.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2: Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Mogelijk vorming van gevaarlijke dampen.

Explosiegevaar : Geen gegevens beschikbaari.v.m. indirect explosiegevaar.

Reactiviteit in geval van brand :  Evolutie van de dampen.

GevaariljKke ontledingsproducien in geval Van : Geen enkel bekend.

brand

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen brand : Tegen de wind in benaderen. Vermijding van elektrostatische ontladingen.

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af door water te besproeien of met een waternevel.

Beschermingtijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalinsapparaat en beschermendekleding (zie rubriek 8).

Overige informatie : Kan afscheiden : Gevaarlijke verbrandingsprodukten.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen : Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking,

bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicalién (volgens EN 14605in

geval van spatten of EN ISO 13982 in geval vanstof).

6.1.1. Voorandere personendan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.1.2. Voorde hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethodenen -materiaal

Voorinsluiting : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

Reinigingsmethodes : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiéle schade te vermijden.

Overige informatie : Het gemorste product kan gevaarlijk glad zijn.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken(8, 13).

RUBRIEK7: Hantering en opslag

Ta Voorzorgsmaatregelen voorhet veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Er zijn geen specifieke maatregelen vereist, onder het voorbehoud dat de algemene

voorschriften inzake veiligheid en industriéle hygiéne in acht worden genomen.

Voorzorgsmaatregelen voorhetveilig hanteren : Hanteren in overeenstemming met goedeindustriéle hygiéne- en veiligheidspraktijken. Afval
van destof of het mengsel niet in de gootsteen lozen.

Hanteringstemperatuur $ 22°C

Hygiénische maatregelen : Niet eten, drinkenof rokentijdens het gebruik van dit product. De handen en andere
blootgestelde huidgedeelten wassen metzachte zeep en water, dan paseten,drinken, roken
of het werk verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

23 Voorwaarden vooreenVeilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten veiligheids-

oogdouches aanwezig zijn. Zorg voor een adequate ventilatie.
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Opslagvoorwaarden : In een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. Beschermentegen vorst. Tegen hitte

en directe zonnestralen beschermen.In oorsponkelijke verpakking opslaan.

Niet combineerbare stoffen :  Sterke alkalién. Sterke zuren.

Incompatibele materialen : Voor zover ons bekend, geen.

Opslagtemperatuur : < 50 °C De gegevens hebbenbetrekking op het hoofdbestanddeel

Hitte- en ontviammingsbronnen : Tegenhitte en directe zonnestralen beschermen.

Verbod op gemengde opslag : Bewaren verwijderd van sterke oxidatiemiddelen, sterke basen,sterke zuren.

Opslagplaats : Beschermentegen directe zonnestralen. Beschermen tegenvorst.

Verpakkingsmateriaal : Geen gegevens beschikbaar.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voorhet(de) relevant geidentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet methetadvies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

RUBRIEK8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Aanvullende informatie : Geeninformatie beschikbaar over het product

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passendetechnische maatregelen : Een goedeventilatie van de werkplaatsis vereist. Indien deze niet voldoende zijn om de
concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onderdeblootstellingsgrens te houden,

dan dient geschikte ademhalingsbescherming gedragen te worden.

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Bij spatgevaar:veiligheidsbril. Handschoenen. BeschermendeKleding.

Bescherming handen : Geschikte chemicaliénbestendige handschoenen

Oogbescherming : Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijkis.

Bescherming van de huid en hetlichaam : Zorg voor een huidbescherming die geschikt is voor de gebruiksomstandigheden

Bescherming luchtwegen : Geenin normale omstandigheden.

 

Bescherming tegen thermische gevaren : Bij verhitten: ademluchttoestel.

Beperking en controle van deblootstelling van : Controleer of de emissies voldoen aanalle geldende controlevoorschriften met betrekking tot

het milieu luchtverontreiniging.

Overige informatie : Was handenen gezicht voor een pauze of aan einde van uw werkzaamheden. Gewone

kleding van werkkleding gescheiden houden.In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke
bron vanblootstelling moeten veiligheids-oogdouches aanwezigzijn. Niet eten, drinken of
rokentijdens het gebruik van dit product. Hanteren in overeenstemming met goedeindustriéle
hygiéne- en veiligheidspraktijken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatieoverfysischeenchemischebasiselgenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar

Voorkomen :  Vloeistof.

Kleur :  lichtgeel.

Geur : Licht.

. Geurgrens : niet toepasbaar, geur niet waarneembaar

pH : niet vastgesteld

Relatieve verdampingssnelheid (bulylacetaat=1) : niet vastgesteld

Smeltpunt : Not applicable

Stol-/vriespunt : <0 °C De gegevens hebbenbetrekking op het hoofdbestanddeel

Kookpunt : niet van toepassing voor mengsels

Vilampunt : niet vastgesteld
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Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Not applicable

Dampdruk : niet vastgesteld

Relatieve dampdichtheld bij 20 °C : niet vastgesteld

Relatieve dichtheid : Geen gegevensbeschikbaar

Dichtheid : Niet van toepassing

Oplosbaarheid : Oplosbaar.

Water: Oplosbaar

Log Pow : Niet van toepassing

Viscositeit, kinematisch : niet vastgesteld

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen : Voor zover bekend,levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels

van bedrijfshygiéne nageleefd worden.

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar.

Explosiegrenzen : Geen gegevensbeschikbaar

9.2. Overige informatie

Minimale ontstekingsenergie : niet vastgesteld

Schijnbare dichtheid : Niet van toepassing

Overige eigenschappen : Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze

rubriek vermeld.

Aanvullende informatie : Geen enkele bekend

RUBRIEK10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Hetproductis stabiel, wanneer de voorschriften/richtliinen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.2. Chemischestabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geenin normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Extreem hogeof lage temperaturen.

10.5. Chemisch opelkaar inwerkende materialen

zuren en basen. Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

koolstofoxyden (CO en CO2).

41.1. Informatie over toxicologische effecten |

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordtniet aan de indelingscriteria

voldaan)
 

Aanvullende informatie Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de

afzonderlijke componenten.    
Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

pH:niet vastgesteld

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

pH:niet vastgesteld

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Kiemcelmutageniteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordtniet aan de indelingscriteria

voldaan)

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordtniet aan de indelingscriteria

voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)
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Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige

blootstelling)

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde

blootstelling)

Aspiratiegevaar

Potentiéle schadelijke effecten op de menselijke

gezondheid en mogelijke symptomen

Overige informatie

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevenswordtniet aan deindelingscriteria

voldaan)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordtniet aan de indelingscriteria

voldaan)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordtniet aan de indelingscriteria

voldaan)

Vrijwel niet giftig na een eenmalige inname. Het product werd niet onderzocht. Deinformatie

is afgeleid van de eigenschappenvan de afzonderlijke componenten.

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van
onze ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de

gezondheid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen

Ecologie - lucht

Ecologie - water

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: Geen bekende ongunstige invloed op de werking van waterzuiveringsinstallaties bij normale

gebruiksomstandigheden zoals aanbevolen.

: Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende

ozonlaag afbrekendestoffen.

: Eris een grote kans dat het product acut onschadelijk voor waterorganismenis. Niet in het

grondwater, opperviaktewaterofderiolering laten lopen.

 

FiberCover 3% premix
 

Persistentie en afbreekbaarheid | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.
 

12.3. Bioaccumulatie
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Log Pow Niet van toepassing
 

Bioaccumulatie

 
niet verwacht. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de

eigenschappenvande afzonderlijke componenten.
 

12.4. Mobiliteit in de bodem
 

FiberCover 3% premix
 

Ecologie - bodem | Er is geen informatie beschikbaar over het product.
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
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PBT: nog niet beoordeeld
  zPzB: nog niet beoordeeld
 

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie

: Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakthet produkt op grond van
onzeervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de

gezondheid.

: Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de

afzonderlijke componenten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

43.4. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)

Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering

Aanbevelingen voorafvalverwijdering

Aanvullende informatie

Ecologie - afvalstoffen

nT aalll =X ST SSSee |

Afval verwijderen volgenslokale en/of nationale voorschriften.

Alle afval in geschikte en geétiketteerde containers verzamelen en verwijderen in

overeenstemming metde plaatselijk geldende voorschriften.

Nietin hetriool of het milieu lozen.
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weergebruikt worden.Niet te reinigen
verpakkingenin dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren. Lege verpakkingen zullen
gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming metde plaatselijke

voorschriften.

Lege verpakkingenzullen recycleerd, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met

plaatselijke voorschriften. Niet gereinigde, ledige containers behandelenals volle.

De lege vaten moeten grondig worden uitgespoeld met grote hoeveelheden schoonwater.

Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
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Niet van Niet van Niet van Niet van Niet van

Niet van Niet van Niet van Niet van Niet van

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van Niet van toepassing Niet van

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging
: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1. Landtransport

14.0.4. ifansport op open zee

14.6.3. Luchttransport

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren

Valt niet onder het ADN : Nee

14.6.5. Spoorwegvervoer

Vervoer verboden(RID) : Nee

14.7. Vervoerin bulk overeenkomstigbijlageII bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voorde stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkelestof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

FiberCover 3% premix staat niet op de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkelestofdie in Bijlage XIV van REACHstaat vermeld

15.1.2, Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voordeze stof of dit mengselis door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:

CLPindeling en etikettering van het mengsel rapporteren.

Gegevensbronnen : Fabrikant/leverancier.

Authoring by Quick.MSDSSprl - Belgium.

Overige informatie : Geen verdere informatie beschikbaar.

MSDSEU (REACH bijlageIl)

Dezeinformalie is gebaseerd op onzehuidige kennis en is bedoeld om het product te b
opgevatals garantie voorgelijk welke specifieke eigenschap van het product.

voorde toe; ing van ., Veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
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