redstone GmbH
Haferwende 1
28357 Bremen
www.redstone.de

AWT redstone

Productinformatie

Redstone grondlaag FS
(primer)

2011-07

Pagina

EGveiligheidsinformatieblad
overeenkomstig verordening (EG)
1907/2006
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Handelsnaam:
Datum van de druk
01.

02.

03.

redstone GmbH
redstone grondlaag FS
: 13-7-2011, 12:47

bewerkt op: 9-6-2011

Identificatie van de stof/het preparaat en van de onderneming
Handelsnaam

:

redstone grondlaag FS

Leverancier

:

redstone GmbH

Adres

:

28357 Bremen, postbus 33 05 44

Telefoon, fax

:

0049 421/2231 49– 0, 0049 421/223149– 90

Afdeling voor informatie

:

afdeling toegepaste techniek

Identificatie van de gevaren
Gevarenaanduiding

:

irriteert de ogen en de huid
Indeling Xi, R36/38

Overige gevareninstructies
voor mens en omgeving

:

Classificering voldoet aan de actuele
EG-lijsten (aangevuld door gegevens van
de firma)

Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering:

Mengsel uit de volgende stoffen met
ongevaarlijke additieven

Gevaarlijke inhoudsstoffen:

1-5% kaliummethylsilaantriolaat,
EG-nr. 250-807-9, CAS-nr. 31795-24-1,
indeling C, R 35
0,5-1% kaliumhydroxide,
EG-nr. 215-181-3, CAS-nr. 1310-58-3,
indeling C, R 35 Xn, R 22
(tekst gevareninstructies zie punt 16)

5.

Na inademing

:

bij optreden van symptomen of bij
twijfel medisch advies inwinnen

Na huidcontact

:

met veel water en zeep wassen.

Na contact met de ogen

:

Contactlenzen verwijderen, ooglid openen,
10-15 min. overvloedig met water
spoelen, arts raadplegen

Na inslikking

:

onmiddellijk arts raadplegen

Brandbestrijdingsmaatregelen
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:

Geschikte blusmiddelen

Bijzonder gevaar door
stof / verbrandingsproducten:
onafhankelijke

6.

Bij brand adembescherming met
toevoer van verse lucht gebruiken

Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen :

Milieuvoorzorgsmaatregelen

wettelijke beschermings/veiligheidsvoorschriften
volgen, contact met huid/ogen vermijden,
vaten voorzichtig openen en hanteren
:Het product mag niet in afvoerkanalen
terechtkomen.
Chemisch neutraliseringsmiddel gebruiken,
met veel water verdunnen.

Reinigingsmethode/opname:

7.

schuim, CO², bluspoeder, waternevel,
sproeistraal. Blusmaatregelen
afhankelijk van de omgeving.

met vloeistofbindend materiaal (zand,
zaagsel, calciumsilicaat-hydraat e.d.)
gebruiken, afvalwetgeving in acht nemen,
afvoer van vervuild afval zie punt 13.

Hantering en opslag
Hantering
Instructies voor een veilig gebruik

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uit de buurt houden van open vuur,
vuur en ontstekingsbronnen.

Instructies inzake brand- en explosiebeveiliging Uit de buurt houden van
ontstekingsbronnen, ruimte goed verluchten.
Opslag

8.

Eisen voor opslagruimtes/vaten

Temperaturen onder 0 °C, boven 50 °C en
directe zonnestraling vermijden.
Bewaren in originele verpakking.
Rekening houden met instructies op
het etiket.

Opmerkingen inzake samen opslag

Niet opslaan bij levensmiddelen.

Overige opmerkingen inzake opslag
bewaren.

Vaten op een goed geventileerde plaats
Vaten droog en gesloten bewaren.
VCI-opslagklasse 12

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Extra opmerkingen voor
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geen gegevens, zie punt 7.

technische installaties

Bestanddelen met werkplekgerelateerde, te controleren grenswaarden Gegevens
inzake werkplekgerelateerde grenswaarden volgens RCP-methode conform TRGS
900 (D)
Specificatie:
(D)
Waarde:
Aanwijzingen bij de grenswaarden

berekende RCP - grenswaarde op de werkplek
niet relevant
Basis: bij opstelling geldige lijsten

Persoonlijke beschermende uitrusting:
Bescherming van de ademhalingswegen
geen, inademen van de dampen
vermijden
geschikte beschermende handschoenen (pvc,
Handbescherming
rubber)
goed sluitende veiligheidsbril dragen
Oogbescherming
lichte beschermende kledij
Lichaamsbescherming
voor pauzes en aan het einde van het werk
Hygiënische maatregelen
handen wassen,
verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken.

9.

Fysische en chemische eigenschappen
Vorm
Kleur
Reuk
Dichtheid
Droog extract
Kinematische viscositeit

10.

:
:
:
:
:
:

Stabiliteit en reactiviteit
bij naleving van de aanbevolen voorschriften
inzake opslag en hantering stabiel (zie punt

Te vermijden omstandigheden
7).
Te vermijden stoffen

:

Gevaarlijke ontledingsproducten

11.

vloeibaar
volgens productaanduiding
karakteristiek
ca 1,072 g/cm³ bij 20 °C
ca. 8M massa-%
1 mm²/s

Geen gevaarlijke reacties bekend.
geen bij deskundig gebruik.

Toxicologische informatie
Toxicologische testen
Primaire irriterende werking bij contact met de huid/ogen: vaak en langdurig contact kan
irritatie veroorzaken.
Overige meldingen inzake toxicologie: Bij naleving van de hygiënische maatregelen tijdens het
werk en een deskundige omgang zijn geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid te
verwachten.
De toxicologische productindeling werd uitgevoerd a.h.v. de resultaten van de
berekeningsmethode van de Algemene Preparatenrichtlijn 1999/45/EG.

12.

Informatie over de ecologie
Het product mag niet in de riolering of afvoerkanalen terechtkomen. Gevaar voor
drinkwater indien kleine hoeveelheden van het product in de ondergrond terechtkomen.
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13.

Instructies voor verwijdering
Advies

14.

:

Afvalklasse:

zie Europese afvalcatalogus

Verontreinigde verpakkingen:
voorschriften

Afvalverwijdering volgens de geldende

Informatie met betrekking tot het vervoer
Landtransport
ADR/RID Klasse
Zeetransport
IMDG/GGV-zee Klasse
Luchttransport
ICAO-TI/IATA-DGR Klasse

15.

Kan volgens de plaatselijke
voorschriften bij een geschikte
afvalverbrandingsinstallatie bezorgd
worden. Het product mag niet in de
riolering of afvoerkanalen
terechtkomen.

:

-

:

-

:

-

Regelgeving
Het product is volgens EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen ingedeeld en
aangeduid. Kenletter en gevarenaanduiding van het product:

Xi irriterend

R-zinnen

:R 36/38 Irriteert de ogen en de huid

S-zinnen

:S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig
met water spoelen en arts raadplegen.
S 37 Geschikte beschermende handschoenen dragen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.

Watergevarenklasse: Klasse 1 volgens VwVwS

16.

Overige informatie
R-zinnen van de inhoudsstoffen:

R 22 Schadelijk bij opname door de mond.
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Deze gegevens beschrijven uitsluitend de veiligheidsvereisten van het
product en zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij zijn geen
garantie voor de eigenschappen van het beschreven product in de zin van
de wettelijke garantievoorschriften. Bestaande wet- en regelgeving, ook
diegene die in dit veiligheidsinformatieblad niet zijn genoemd, dienen door
de gebruikers van onze producten op eigen verantwoordelijkheid te worden
nageleefd. De leveringsspecificaties vindt u in de productfiches.
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