
HERZIENINGSDATUM  13/12/2012

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

           ABC ADAMAS één component ankermortel 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM ABC ADAMAS één component ankermortel 

PRODUCTNR.

LEVERANCIER
TGR 36/  

ABC Adamas GmbH 
Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek
Tel:   +31 (0)854011320 
Fax:  +31 (0)854011321 
info@abcadamas.nl

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.

INDELING (1999/45) Xi;R38, R41.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EG-nr.Naam Indeling (67/548/EEG)CAS-nr. Inhoud %

266-043-4PORTLAND CEMENT Xi;R38,R41.65997-15-1 30-60%

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Onmiddellijk mond spoelen en voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Slachtoffer van besmettingsbron verwijderen. Besmette kleding verwijderen. Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende 

irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met 

overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad.
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ABC ADAMAS ééncomponent ankermortel  
MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Niet naar riool,  grond of aquatisch milieu afvoeren.

REINIGINGSMETHODEN

Vorming en verspreiding van stof voorkomen. In droge houders scheppen. Houders afdekken en wegzetten. De omgeving met water 

schoonspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Morsen en contact met huid en ogen vermijden.

GEBRUIKSBESCHRIJVING

Do not use outside manufacturers specification.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

In koele,  droge,  geventileerde opslagplaats en gesloten verpakking bewaren. In oorspronkelijke houder bewaren.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

BESCHERMENDE UITRUSTING

TECHNISCHE MAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van stof tot minimum beperken.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Gebruik beschermende handschoenen.

BESCHERMING VAN DE OGEN

wear suitable safety glasses to EN166

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten,  roken en gebruiken van het toilet. Direct 

wassen bij nat worden of besmetting van huid. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Niet eten,  drinken of roken tijdens gebruik.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN Grains,  Powder

KLEUR Grijs.

GEUR Reukvrij.

pH-WAARDE, GECONC. 

OPLOSSING

Approximately 12 to 13 in 

Aqueous 

Mix

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperatuursomstandigheden.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Minimise contact with air to avoid degredation.

TE VERMIJDEN MATERIALEN

Sterke zuren. Water,  stoom,  watermengsels. Lucht.
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11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Irriterend voor de ademhalingswegen.

INSLIKKEN

Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

CONTACT MET DE HUID

Irriterend voor de huid.

CONTACT MET DE OGEN

Gevaar voor ernstig oogletsel.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige 

lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu.

MOBILITEIT

Niet relevant gezien de vorm van het product.

MOGELIJKE BIOACCUMULATIE

Het product bevat geen stoffen,  waarvan wordt aangenomen dat ze bioaccumulatief zijn.

AFBREEKBAARHEID

Het product bestaat verder uit anorganische stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn. De overige bestanddelen van het product zijn 

langzaam biologisch afgebroken.

ACUTE VISTOXICITEIT

Negligible ecotoxicity

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ALGEMEEN Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product 

(IMDG,  ICAO/IATA,  ADR/RID).

Geen transportwaarschuwingsteken verplicht

ANNOTATIES WEGVERVOER Niet geclassificeerd.

ANNOTATIES 

SPOORWEGVERVOER

Niet geclassificeerd.

ANNOTATIES ZEE TRANSPORT Niet geclassificeerd.

ANNOTATIES LUCHTVERVOER Niet geclassificeerd.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING

Irriterend

RISICOZINNEN

R38 Irriterend voor de huid.

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
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VEILIGHEIDSZINNEN

S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen.

S37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ 

het gezicht.

S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

P17 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EG-RICHTLIJNEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van 

en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH),  tot oprichting van een Europees Agentschap voor 

chemische stoffen,  houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 

en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,  

93/67/EEG,  93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,   inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSDATUM 13/12/2012

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 6

VIB NR 220

VOLLEDIGE TEKST VAN RISICOZINNEN

Gevaar voor ernstig oogletsel.R41

Irriterend voor de huid.R38

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen 

of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie 

of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te 

bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.
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