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

. Handelsnaam: Capatect Armierungsgewebe

. Toepassing van de stof / van de bereiding Wapeningsweefsel

. 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:
Aluminium-boriumsilicaat glasweefsel (E-glas), met polymere kunststoffen
behandeld.

. Gevaarlijke inhoudstoffen:

.     CAS-Nr. Omschrijving                  %  vaststelbare R-zinnen Geen
opgave

3 Identificatie van de gevaren
. gevaaromschrijving: vervalt
. speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Huidirritatie door glasvezels is mogelijk.

4 Eerstehulpmaatregelen
. Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
. Na huidcontact: Met water en zeep reinigen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
. Geschikte blusmiddelen:
Water
Schuim
kooldioxyde
Poederblusser

. Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de
gassen die ontstaan:
Bij onvolledige verbranding (smeulend vuur) kunnen zwavelgassen uit de
polymeren ontstaan, bijvoorbeeld CO, NOx.

. Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

6 Maatregelen bij accidenteel 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:
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

. Procedure voor het reinigen/opnemen: Mechanisch opnemen.

7 Hantering en opslag

. Handeling: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

. Informatie m.b.t. veilig hanteren: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
De coating op het weefsel is brandbaar, het glas zelf niet. Direct contact met
open vuur of andere warmte bronnen vermijden.

. Opslag:

. Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers: Droog
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. Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

. Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen
moeten worden:
vervalt

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

. Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

. Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Aanraking met de ogen vermijden.

9 Fysische en chemische eigenschappen
. Algemene gegevens

Vorm: vast
Kleur: wit
Geur: reukloos

. Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: niet van toepassing
Kookpunt/kookpuntbereik: niet van toepassing

. Vlampunt: niet van toepassing

. Zelfonbranding: Het product is niet uit zichzelf
ontbrandend.

. Explosiegevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

. Dichtheid: niet van toepassing

. Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: niet oplosbaar

. pH-waarde: niet van toepassing

. Viscositeit niet van toepassing

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

. Gevaarlijke ontledingsproducten: vervalt

11 Toxicologische informatie
Bij vakkundig gebruik zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend.

12 Milieu-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.

13 Instructies voor verwijdering

. Product: Afval verwijderen volgens de wettelijke voorschriften.

. Aanbeveling: - 

. Niet gereinigde verpakkingen: Zie product
(Vervolg op blz. 3)
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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 moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden
gekenmerkt.

. Nationale voorschriften:

. Gevaarklasse v. water: In het algemeen niet 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 vor 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 plaat-selijke 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.
Vervangd veiligheidsinformatieblad van: 02.02.1999
Wijzing in punt: 1 und 12
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