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1.

herziening nr:

Datum herziening:

IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Identificatie van het product:

Lamscobel Waterdichtingsmortel 34/45

1.2 Product eind gebruik:

Waterdichtende reparatiemortel

1.3 Identificatie van de
onderneming:

Muroflex Bvba / Lamscobel
Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

1.4 Bij noodgevallen:

0032 70 245 245

2.

INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Reparatiemortel op basis van Portland cement, aggregaten in curve, amorfe micro-silica, cellulose ether,
polynaftaleensulfonaat and polipropyleen vezels.
Bevat gevaarlijke bestanddelen:
<25%
Cement
CAS: n.d.

3.

Xi – R36/37/38 – R42- R43

AANDUIDING VAN DE RISICO'S
Belangrijke risico’s ten aanzien van mens en milieu :
• Cement, onder vorm van poeder of specie, kan irritatie veroorzaken in aanraking met de ogen of vochtige
huid. Bij langdurig contact kan cement huidirritatie veroorzaken.
• Bij inademing kan cement irritatie veroorzaken van de ademhalingswegen en aan de huid.
• Het product, gemengd met water heeft een hoge pH en kan huidirritatie veroorzaken bij langdurig contact,
en schade aan de ogen in geval van spatten. In geval van inslikken kan dit aanleiding geven tot zweervorming in de spijsvertering.

4.

EERSTE HULP BIJ

4.1 Contact met de huid:

De huid met zeep wassen en overvloedig afspoelen met water. Geen solventen gebruiken om het product te verwijderen.

4.2 Contact met de ogen:

Niet wrijven. Onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en dit tenminste 15
minuten. Een specialist raadplegen als de irritatie aanhoudt.

4.3 Inslikken:

RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN SPECIALIST en toon de veiligheidsfiche. Niets
toedienen via de mond wanneer het slachtoffer buiten bewustzijn is. Wanneer de
persoon bij bewustzijn is, mond spoelen met water.

4.4 Inademing:

De ruimte verluchten en het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Eventueel een
specialist raadplegen.
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BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Vuurdovende middelen :

Niet noodzakelijk.

5.2 Te vermijden vuurdovende middelen :

geen.

5.3 Schadelijke bijproducten bij verbranding:

geen.

5.4 Beschermende uitrusting:

Gebruik ademhalingsbescherming .

6.

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Individuele voorzorgen:

Het dragen van een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding is
aan te raden. Indien nodig een stofmasker dragen.

6.2 Milieu voorzorgen:

Verwijder het stof manueel of mechanisch (met stofzuiger). Storten van cement
in de bodem, in het oppervlaktewater en in de riolering vermijden. (overheid
informeren). Indien mogelijk het product verzamelen voor hergebruik of voor
opruiming. Na recuperatie van het product, de ruimten en de betrokken materialen reinigen met water.

7.

HANTERING EN OPSLAG

7.1

Hantering:

Vermijd stofvorming, inademing van de cementstof, aanraking met de huid en
de ogen. Bescherm tegen vocht. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen
in acht genomen. Niet eten, drinken of roken tijdens de handeling.

7.2

Opslag:

Opslaan in een koele en droge ruimte bij een temperatuur tussen +5°C en
+35°C in de oorspronkelijke, stevig gesloten verpakking. Houdbaarheidsperiode
: 12 maanden vanaf productiedatum.

7.3
8.

N.A.
MAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1

blootstellinglimieten:

Portland cement: TLV – TWA: 10 mg/m3

8.2

Blootstellingcontrole:

Het product bewerken en opslaan in een goed geventileerde
ruimte.

8.2.1.1

Blootstelling professionele
controle:

Geen, zie punt 7
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8.2.1.2

Bescherming van de
handen:

handschoenen dragen.

8.2.1.3

Bescherming van de ogen:

veiligheidsbril.

8.2.1.4

Bescherming van het
lichaam:

beschermende kledij

8.2.2

Milieuvoorzorgen:

Storten van cement in het oppervlaktewater en in de riolering
vermijden.

9.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1

Fysisch voorkomen:
Geur:

Portland cement: TLV – TWA: 10 mg/m3

9.2

pH:
kookpunt :
ontbrandingspunt::
vast/gas ontvlambaarheid
zelfontvlammingstemperatuur
explosie eigenschappen
Oxiderende eigenschappen :
dampdruk :
Relatieve dichtheid:
Oplosbaarheid in water :
Lipide oplosbaarheid:
Verdelingscoefficient (n-octanol/water)
Viscositeit:
Damp densiteit :
Verdampingssnelheid :

Ongeveer 12 bij 20°C (100 g/l)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
geen
geen
N.A.
N.A.
Beperkt
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

9.3

densiteit:

1,4-1,5 t/m3

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1

Te vermijden
omstandigheden:

vochtige omgeving en hoge temperatuur.

10.2

Te vermijden materies:

Contact met sterke zuren en sterk oxiderende middelen vermijden.

10.3

Risico ontbinding:

Geen.
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Hieronder wordt de toxicologische informatie uiteengezet, die betrekking heeft op de
hoofdbestanddelen van de bereiding:
Het product bevat geen toxicologische substanties die van betekenis zijn.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1

Ecologische toxiciteit :

Het product heeft een hoge pH en dit kan een weerslag
hebben op de ecologische toxiciteit wanneer er een hoge
concentratie aanwezig is in water.

12.2

Mobiliteit:

N.A.

12.3

Nawerking en degradatie:

N.A.

12.4

Biologisch vergrotingsvermogen:

N.A.

12.5

Andere ongunstige invloeden:

N.D.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Het droge product blijft bruikbaar. Het verwijderen van bouwmaterialen dient te gebeuren conform de
bestaande milieuvoorschriften van de overheid.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER
Wegvervoer (ADR):

Niet-gevaarlijke stof inzake vervoer.

Vervoer per trein (RID):

Niet-gevaarlijke stof inzake vervoer.

Transport per schip (IMDG):

Niet-gevaarlijke stof inzake vervoer.

Luchtvracht (ICAO/IATA):

Niet-gevaarlijke stof inzake vervoer.
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Categorie en Etikettering:
Het product, gemengd met water, bevat niet meer dan 0,0002% wateroplosbaar chroom VI op het
totale droge gewicht van het gedeelte gebaseerd op mortel. Hetzelfde product kan uitgewisseld worden
volgens 2003/53/CE.
Symbolen:

Xi

Irriterend product

R zinnen:

R36/37/38

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R42

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

S2

Buiten het bereik van kinderen houden.

S24/25

Contact met ogen en huid vermijden.

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en
een specialist raadplegen.

S zinnen:

16. BIJKOMENDE INFORMATIE
N.A. = niet van toepassing

N.D. = niet bepaald

R zinnen lijst:
R36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademhalingssysteem en de huid - R43 Kan overgevoeligheid
veroorzaken bij contact met de huid. – R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
De aangepaste paragrafen zijn gemarkeerd met *.
De inlichtingen die verstrekt worden in dit document zijn gebaseerd op de huidige stand van
technische kennis en ervaring, .
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gepaste veiligheidsmaatregelen te
bepalen Gebruikers van onze producten verbinden zich ertoe om relevante patenten; wetten
en regelgeving te respecteren. .
Dit veiligheidsinformatieblad vervangt alle voorgaande edities.
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