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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
. Informatie over het product

. Handelsnaam: Capatect Fassadenputz fein

. Toepassing van de stof / van de bereiding Bekledingsmateriaal

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

. inlichtingengevende sector: Blad met veiligheidsgegevens: sds@daw.de

. Inlichtingen in noodsituatie: 033/247 50 00 of 0049/(0)6154/71-202
(Duitsland)

2 Identificatie van de gevaren
. gevaaromschrijving: vervalt
. speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Buiten bereik van kinderen opslaan. Bij inslikken direct arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat het resten
niet in riool ol oppervlaktewater terechtkomen.
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
. Chemische karakterisering
. Beschrijving:
Met water te verdunnen kunsthars pleister van minerale vulstoffen,
kunstharsdispersie en water.

                                                                                . Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 64742-82-1
EINECS: 265-185-4

nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar
Xn, N; R 10-51/53-65-66-67

< 1%

CAS: 3886-50-0
EINECS: 212-950-5

terbutryne
N; R 50/53

< 0,01%

4 Eerstehulpmaatregelen
. Algemene informatie:
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Bij
bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen.

. 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:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl
de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

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

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
. Geschikte blusmiddelen:
alcoholbestendig schuim, kooldioxyde, poederblusser en waternevel.
Voorkomen dient te worden dat het blusmateriaal in de riolering of in
oppervlaktewateren terechtkomt.

. Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:
Krachtige waterstraal.

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

. Verdere gegevens
Waterhoudend, vloeibaar product is onbrandbaar zolang het aandeel water
aanwezig is.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8.

. Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Voorkom dat het in de riolering of waterleiding 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 absorptie-
materialen, zoals zand, aarde en vermiculiet en plaats die in een container,
zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13).
Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van
oplosmiddelen.

7 Hantering en opslag

. Handeling:
Tijdens en na de verwerking van het product de ruimtes goed ventileren

. Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Het product is niet
brandbaar.. Opslag:

. Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:
Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat.
Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en
rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

. Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure
materialen.

. Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de
originele container.
Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket.
Opslag in een goed geventileerde ruimte.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Beschermen tegen vorst.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

. 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.

. Bescherming van de handen: Handbeschermingscreme
(Vervolg op blz. 3)
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. Bescherming van de ogen:
Gebruik een veiligheidsbril voor bescherming tegen spetters.

9 Fysische en chemische eigenschappen
. Algemene gegevens

Vorm: dikvloeibaar
Kleur: wit
Geur: karakteristiek

. Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: niet van toepassing
Kookpunt/kookpuntbereik: 100°C

. Vlampunt: niet bruikbaar

. Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf
ontbrandend.

. Explosiegevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

. Dichtheid: niet bepaald

. Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: waterverdunbaar

. pH-waarde: niet bepaald

. Viscositeit dikvloeibaar

10 Stabiliteit en reactiviteit
. Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

. 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.
Bij vakkundig gebruik zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend.

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.

. Aquatische toxiciteit:
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

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

13 Instructies voor verwijdering

. Product:
Vloeibaar product mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden.
Niet in het riool/oppervlaktewater of in bodem laten komen.

. Aanbeveling:
Resten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen
afvoeren.
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                                                                                . Europese afvalcatalogus
08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

. Niet gereinigde verpakkingen: Zie product

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

. Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):

. ADR/GGVS/E klasse: - 

. Omschrijving van het goed:

. Speciale regelung: - 

. Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:

. IMDG/GGVSee-klasse: - 

. Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

. ICAO/IATA-klasse: - 

15 Wettelijk verplichte informatie
. Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake
gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

. R-zinnen:
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
. S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
29 Afval niet in de gootsteen werpen.

. Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Bij inslikken direct arts raadplegen om darmstoring te voorkomen.
Bji spuitapplicatie dam en spuitnebel niet inademen.

. Nationale voorschriften: productcode lakken en verven: M-DF02 F (Duitsland)

. Gevaarklasse v. water:
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

. Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
Voorschrift bedrijfsvereniging regel BGR 500, deel 2.29 het verwerken van
verfproducten (Duitsland)

16 Overige informatie
De informatie in dit materiaal-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 regelementen.
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.
Vervangd veiligheidsinformatieblad van: 11.05.2005
Wijzing in punt: 2, 3, 12, 15 en 16

. Relevante R-zinnen
10 Ontvlambaar.
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50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
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