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Handelsnaam product: CAPACRYL SPRAY−TEC   ZILVER 

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 

. Toepassing van de stof / van de bereiding:  Spuitlak 

. Fabrikant/leverancier: 

. Inlichtingen in noodsituatie: 

DAW Coatings Nederland B.V. 
Koperslager 2-4 
3861 SJ Nijkerk 
Tel. 033/247 50 00, Fax.: 033/245 18 33 

+31 (0) 30-2748888 Nationaal vergiftigingen Centrum: uitsluitend bestemd om 
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

2 Identificatie van de gevaren 

. gevaaromschrijving: vervalt 

. speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: 
Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces 
van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste 
editie. 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

. Chemische karakterisering 

. Beschrijving: Lakverf op basis van acrylaathars, polyurethaan gemodificeerd 
Met water te verdunnen dispersielak op basis van polyurethaan/acrylaat, 
anorganische- en organische pigmenten, water en kleine hoeveelheden 
hoogwaardig alcoholen. 

. Gevaarlijke inhoudstoffen: CAS−Nr. Aanduiding % conc. R−zinnen 

61827−42−7 Fettalcoholethoxylaat < 0,1 Xi, Xn; 22−36−41 

Aanvullende gegevens: n.v.t. 

4 Eerstehulpmaatregelen 

. Algemeen: Bij beginnende symptomen of twijfelgevallen medisch advies inwinnen, bij 
bewusteloosheid niets via de mond toedienen. 

. Na het inademen: Voor verse lucht zorgen, patiënt laten rusten en warm houden. Bij 
onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing starten. Bij 
bewusteloosheid patiënt in stabiele zijligging leggen en medische hulp 
inroepen. 

. Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep. 
Indien nodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. Geen 
oplosmiddelen of thinners gebruiken. 

. Na oogcontact: Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl 
de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen. 

. Na inslikken: Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten 
rusten. Braken niet opwekken. 
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5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

. Geschikte blusmiddelen: Alcoholbestendig schuim, kooldioxyde, poederblusser en waternevel. 

. Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan: 
Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten 
kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. 

. Speciale beschermende kleding: 
Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Koel de containers die 
aan het vuur hebben blootgestaan af met water. 

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 

. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: 
Voor voldoende ventilatie zorgen. Beschermingsmaatregelen nemen. 

. Maatregelen ter bescherming van het milieu: 
Voorkom dat het product in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. 
Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient u de 
autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de 
plaatselijk geldende regels. 

. Procedure voor het reinigen/opnemen: 
Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare 
absorptiematerialen, zoals zand, aarde en vermiculiet en plaats die in een 
container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie 
rubriek 13). 

7 Hantering en opslag 

. Handeling: 

. Informatie m.b.t. veilig hanteren: 
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Voedsel, drank en 
levensmiddelen verwijderd houden. 

. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: 
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 

. Opslag: Koel, droog en vorstvrij opslaan. 

. Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers: 
Houd de container goed gesloten. Containers die zijn geopend dienen 
zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage 
te voorkomen. 

. Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder 

. Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: 
Sla het product op onder een temperatuur tussen 5 en 20 °C in een droge 
ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. 
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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 arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: 
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking 
tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. 

. Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 

. Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 

. Bescherming van de ademhalingswegen: 
Alleen bij spuiten zonder voldoende afzuiging een omgevingsonafhankelijke 
ademhalingsmasker gebruiken. 

. Bescherming van de handen: 
Bij spuiten beschermende handschoenen gebruiken van een 0,54 mm dikke 
nitril of gelijkwaardig. 
Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact: Een afsluitende crème kan 
helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet 
worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden. 

. Bescherming van de ogen: Bij spuiten beschermende bril dragen. 

. Bescherming van het lichaam:   Geschikte beschermende werkkleding dragen. 

9 Fysische en chemische eigenschappen 
. Algemene gegevens 

Vorm: Vloeibaar 
Kleur: Verschillend, naar gelang van kleur 
Geur: Zwak, karakteristiek 

. Toestandsverandering 

. Kookpunt/kookpuntbereik: 100 °C 

. Vlampunt: 

. Ontstekingstemperatuur: 

. Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend. 

. Explosie grens: Niet bepaald 

. Dichtheid bij 20°C: ca. 1,2360 g/cm³ 

. Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water: 
Te mengen 

. pH-waarde: 8,00 

. Aandeel org. oplosmiddel: < 2 % 

. Aandeel arm. oplosmiddel: 0 % 

. Vastestofgehalte: ca. 45% 

. Viscositeit Kinematisch: Vloeibaar 
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10 Stabiliteit en reactiviteit 
. Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden: 

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel. 
. Gevaarlijke reacties: Van sterke zuren, alkaliën en oxidatiemiddelen verwijderd houden. 
. Gevaarlijke ontledingsproducten: 

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke 
afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook. 

11 Toxicologische informatie 
Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met 
het ontbreken van bepalingsregelingen. 
De toegepaste pigmenten bevatten geen lood-, cadmium- of chromaat, zijn 
moeilijk op te lossen en zijn zodoende toxicologisch niet van belang. 

. Aanvullende toxicologische informatie: 
Bij inslikken en inademen van grote hoeveelheden of bij langdurig contact met 
de huid kan schade aan de gezondheid ontstaan. 

12 Ecologische informatie 
Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met 
het ontbreken van bepalingsregelingen. 
Laat het product niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen. 

. Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 

13 Instructies voor verwijdering 
. Product: Restanten en geleegde emballage dienen ingeleverd te worden bij daarvoor 

bevoegde inzamelaars. Het collectieve systeem van de verf- en 
drukinktindustrie vervangt de retourplicht van geleegde emballage. 

. Aanbeveling: Resten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende 
kanalen afvoeren. 

. Europese afvalcatalogus: 08 01 03  vallend afval van verf en lak 

. Niet gereinigde verpakkingen: Zie product 

. Aanbeveling: 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 
. Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland): 
. ADR/GGVS/E klasse: N.v.t. 
. Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee: 

N.v.t. 
. IMDG/GGVSee-klasse: N.v.t. 
. Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR: 

N.v.t. 
. ICAO/IATA-klasse: N.v.t. 
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15 Wettelijk verplichte informatie 
. Kenmerking volgens EEG-richtlijnen: 

Het product moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden 
gekenmerkt. 

. R-zinnen: N.v.t. 

. S-zinnen: Buiten bereik van kinderen opslaan. 
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen. 
Tijdens en na verwerking goed ventileren. 
Bij spuitapplicatie damp en spuitnevel niet inademen. 
Laat het product niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen. 

16 Overige informatie 

Aanvullende informatie: 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de 
kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de 
nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product 
wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. 
Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het 
product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn 
gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoording van de 
gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen 
aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. 
De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de 
veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden 
opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. 

R-zinnen: 22 Schadelijk bij opname door de mond 
36 Irriterend voor de ogen 
38 Irriterend voor de huid 
41 Gevaar voor ernstig oogletsel 
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen 

ARBO-wetgeving Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO

Vluchtige organische 
verbindingen 

Richtlijn 2004/42/EG 
De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010).     
Dit product bevat max. 110 g/l VOS.




