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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/
onderneming.

. Informatie over het product

. Handelsnaam: Capatect Edelkratzputz K40

. Toepassing

. Toepassing van de stof / van de bereiding Minerale pleister

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

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

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
. Chemische karakterisering
. Beschrijving:

Cementmortel bestaande uit minerale vulstoffen, cement en kalkhydraat.

                                                                          . Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 65997-15-1
EINECS:  266-043-4

cement, portland, chemicaliën
Xi; R 38-41

>10 - 25%

CAS: 1305-62-0
EINECS:  215-137-3

calciumdihydroxide
Xi; R 38-41

>10 - 25%

. aanvullende gegevens: volgens paragraaf 8

3 Risico's.
. gevaaromschrijving:

Xi Irriterend
. speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

R 38 Irriterend voor de huid.
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

4 Eerstehulpmaatregelen.
. Na huidcontact: Onmiddellijk met water afwassen.
. Na oogcontact:

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

. Na inslikken:
Veel water  drinken en onmiddellijk een arts raadplegen. Aanwijzingen op
etiket en/of verpakking opvolgen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen.
. Geschikte blusmiddelen: niet toepasselijk
. Speciale beschermende kleding: niet noodzakelijk

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het product.
. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Stofvorming vermijden.
. Maatregelen ter bescherming van het milieu:

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.
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Waterige cementuitwassingen werken alkalisch.
. Procedure voor het reinigen/opnemen: Mechanisch opnemen.

7 Hantering en opslag.

. Handeling:

. Informatie m.b.t. veilig hanteren: Stofvorming vermijden.

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

. Opslag:

. Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:
Droog, in originele verpakking.

. Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Niet bewaren met zuren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder

. Opslagklasse: Niet brandbare, vaste stof.

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:
General dust value
MAC 6 mg/m³

65997-15-1 cement, portland, chemicaliën (>10 - 25%)
MAC 5e mg/m³

1305-62-0 calciumdihydroxide (>10 - 25%)
MAC 5 mg/m³

. Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

. Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

. Bescherming van de ademhalingswegen: Stof niet inademen.

. Bescherming van de handen:
Gebruik bij herhaald en/of langduring contact: Een afsluitende creme kan
helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter
niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.
Gebuik buj herhaald en/of langdurig contact handschoenen van het type
gummi of PVC.

. Bescherming van de ogen: Bescherm de ogen tegen cementstof en spetters.

. Bescherming van de huid: Gesloten werkkleding dragen.

9 Fysische en chemische eigenschappen.
. Algemene gegevens

Vorm: Poeder
Kleur: natuurwit

(Vervolg op blz. 3)
 NL



Bladzijde: 3/5
Blad met veiligheidsgegevens

volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 17.02.2004 opnieuw bewerkt op: 17.02.2004

Handelsnaam: Capatect Edelkratzputz K40

(Vervolg van blz.2)

D R

Geur: karakteristiek

. Vlampunt: niet bruikbaar

. Dichtheid:

. Stortgewicht bij 20°C: ca. 1150 - 1350 kg/m³

. Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: gedeeltelijk oplosbaar

. pH-waarde bij 20°C: ca. 11 - 13

. Oplosmiddelgehalte:

. Gehalte aan vaste bestanddelen: 100,0 %

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

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
. Te vermijden stoffen: Vochtigheid, zuren.
. Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie.
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

. Acute toxiciteit:

. Primaire aandoening:

. op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen

. aan het oog:
sterk prikkelend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging

12 Ecologische informatie.
Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband
met het ontbreken van bepalinsregelingen.
Laat het product niet in riool of oppervaktewater terechtkomen.
De waterige cementpap is alkalisch.

13 Instructies voor verwijdering.

. Product:

. Aanbeveling:
Ingedroogde materiaalresten als bouwafval en/of puin afvoeren.
                                                                          . Europese afvalcatalogus
17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd

bouw- en sloopafval

. 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: - 
(Vervolg op blz. 4)
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. 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.

. Kenletter en gevaaromschrijving van het product:
Xi Irriterend

. R-zinnen:
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

. S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
22 Stof niet inademen.
24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water

afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de

ogen/het gezicht.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en

verpakking of etiket tonen.

. Nationale voorschriften:
Het product is een cementhoudende samenstelling, die conform TRGS 613,
paragraaf 2.2 als chromaatarm in te schalen is.
Giscode ZP 1 (Duitsland)

. Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:
Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.
Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en
moeders die borstvoeding geven.

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

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 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.
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Vervangd veiligheidsinformatieblad van: 08.10.2003
Wijzing in punt: 1

. Relevante R-zinnen
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
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