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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

MODULAN 106 Snelcement

1.1. Productidentificatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei

Geen, gebruik volgens bestemming.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Meffert AG FarbwerkeFirma:

Weg: Sandweg 15

Plaats: D-55543 Bad Kreuznach

Telefoon: Telefax:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.comE-mail:

Afdeling Regulatory AffairsContactperson: +49 671 870-310Telefoon:

E-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 302748888 

(Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftgingen) +31 

320- 285356 (Kantooruren 08.00 – 16.30 uur)

1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden
Portlandzement (staub)

calcium dihydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Gevarenaanduidingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

P261 Inademing van Stof vermijden.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Voorzorgsmaatregelen

Drukdatum: 25.07.2022 Revisie-Nr.: 10,5 - Vervangt de versie: 10,4 NL - NL

mailto:info@meffert.com
http://www.meffert.com


volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad
Meffert AG Farbwerke

MODULAN 106 Snelcement

Datum van herziening: 25.07.2022 Productcode: 70503044310000 Pagina 2 van 9

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met 

lokale en nationale regelgeving.

Cementpreparaat waarbij het gehalte aan chroom (VI) door een reductiemiddel < 0,0002% (met betrekking tot 

het totale drooggewicht) is verlaagd.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-classificatie

45 - < 50 %14808-60-7 kwarts, kwartszand

238-878-4 01-2120770509-45

20 - < 25 %65997-15-1 Portlandzement (staub)

266-043-4

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

1 - < 3 %1305-62-0 calcium dihydroxide

215-137-3 01-2119472121-45

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr. EG-Nr.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

14808-60-7 238-878-4 45 - < 50 %kwarts, kwartszand

oraal:  LD50 = 5000 mg/kg

65997-15-1 266-043-4 20 - < 25 %Portlandzement (staub)

dermaal:  LD50 = >2000 mg/kg

1305-62-0 215-137-3 1 - < 3 %calcium dihydroxide

dermaal:  LD50 = >2500 mg/kg; oraal:  LD50 = >2000 mg/kg

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp: let op zelfbescherming!

Algemeen advies

Voor frisse lucht zorgen. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan 

ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 

etiket ter beschikking houden.

Bij inademing

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel 

water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid
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Wrijving vermijden. Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend 

water spoelen en oogarts consulteren. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 

Onbeschadigd oog beschermen.

Bij aanraking met de ogen

GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon 

bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen.

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Cement. Reageert heftig met water, met inbegrip van vocht in de lucht. Het product ontwikkelt met vochtigheid 

een alkalische pH-waarde en kan dan irriterend werken. Aanraking met de ogen vermijden. 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige 

blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket 

tonen).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Bluspoeder, alcoholbestendig schuim., Kooldioxide (CO2)., Waternevel

Geschikte blusmiddelen

geen

Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product is niet brandbaar.

Het product is niet brandbaar. In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht 

dragen. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal 

inzetten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom 

terechtkomen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Draag geschikte beschermende kleding. Stofontwikkeling vermijden. Huidcontact Contact met huid, ogen en 

kleding vermijden. Stof niet inademen. Blootstelling vermijden.  

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Algemene informatie

Niet in de riolering of open wateren lozen. 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.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Stofontwikkeling vermijden. Persoonlijke 

beschermingsuitrusting gebruiken. Stof niet inademen.

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

Overige informatie

Veilige verwerking: zie rubriek 7 

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
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Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen. Stofontwikkeling vermijden. 

Aanraking met de huid vermijden. Aanraking met de ogen vermijden. Draag geschikte beschermende kleding. 

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.  Gedragen kleding mag niet buiten de werkplek 

gedragen worden.

Advies voor veilig hanteren

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte. 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Eisen aan opslagruimten en vaten

geen

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen ofparaten

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden. 

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen. Afkoeling onder 0°C 

vermijden.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uurCalciumdihydroxide (respirabel)1305-62-0 1 Publiek

TGG 15 min4 Publiek

TGG 8 uur-Portland cement65997-15-1 10 Privaat

TGG 8 uurRespirabel kristallijn silicastof: kwarts 

(respirabele fractie)

14808-60-7 0,075 Publiek

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

1305-62-0 calcium dihydroxide

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 1 mg/m³

Werknemer DNEL, acuut inhalatief lokaal 4 mg/m³

Consument DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 1 mg/m³

Consument DNEL, acuut inhalatief lokaal 4 mg/m³
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PNEC-waarden

Naam van de stofCAS-Nr.

Milieucompartiment Waarde

1305-62-0 calcium dihydroxide

Zoetwater 0,49 mg/l

Zoet water (afgifte met tussenpozen) 0,49 mg/l

Zeewater 0,32 mg/l

Micro-organismen in rioolwaterzuivering 3 mg/l

Bodem 1,08 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding wassen alvorens 

opnieuw te gebruiken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Aanraking met de huid vermijden. 

Aanraking met de ogen vermijden. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. voor de omgang 

met het product een huidbeschermingscrème opbrengen. Voldoende wasgelegenheden ter beschikking staan

Hygiënische maatregelen

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. EN 166

Bescherming van de ogen/het gezicht

Beschermende handschoenen dragen. Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), PVC (Polyvinylchloride). 

Eventueel katoenen oderhandschoenen gebruiken. Doorbraaktijd >480 min. dikte van het 

handschoenenmateriaal: >0,5 mm EN ISO 374

Bescherming van de handen

Draag geschikte beschermende kleding. Bij de keuze van de beschermingskleding dient erop te worden gelet 

dat de nek en de polsen beschermd zijn tegen contact met het product.

Bescherming van de huid

Voor voldoende ventilatie zorgen. Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende 

zijn, moet adembescherming gedragen worden. adembescherming bij spuitverwerking. Aanbevolen 

adembeschermingsfabrikaten:  Filtrerend halfmasker (EN 149)

Bescherming van de ademhalingsorganen

Niet in de riolering of open wateren lozen. 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.

Beheersing van milieublootstelling

poederFysische toestand:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: grijs, wit

geurloosGeur:

pH (bij 20 °C): 12 (10%)

Toestandsveranderingen

>1300 °CSmeltpunt/vriespunt:

120 °CKookpunt of beginkookpunt en 

kooktraject:

niet van toepassingSublimatiepunt:

niet van toepassingVerwekingspunt:

niet van toepassingPourpoint:

niet van toepassingVlampunt:

Ontvlambaarheid
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niet van toepassingvast/vloeibaar:

niet van toepassinggas:

niet van toepassingOnderste ontploffingsgrens:

niet van toepassingBovenste ontploffingsgrens:

niet van toepassingZelfontbrandingstemperatuur:

Zelfontbrandingstemperatuur

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

Dampspanning: niet van toepassing

Dichtheid (bij 23 °C): 1,5 g/cm³

<5 g/LWateroplosbaarheid:

Viscositeit / dynamisch: niet van toepassing

Viscositeit / kinematisch: niet van toepassing

Uitlooptijdteit: niet van toepassing

niet van toepassingOplosmiddel separatie-test:

niet van toepassingOplosmiddel-gehalte:

9.2. Overige informatie

geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reageert met : Water alkalisch

10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel. 

Geen ontvlamming, explosie, zelfverhitting of zichtbare decompositie.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals 

koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

Tegen vocht beschermen. Product hardt uit met vocht.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen overige relevante informatie beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

14808-60-7 kwarts, kwartszand

LD50 5000 

mg/kg
oraal

65997-15-1 Portlandzement (staub)

KonijnLD50 >2000 

mg/kg
dermaal

1305-62-0 calcium dihydroxide

RatLD50 >2000 

mg/kg
oraal

KonijnLD50 >2500 

mg/kg
dermaal

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Irritatie en corrosiviteit

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Amorf kiezelzuur kristalijne. Verdacht van het veroorzaken van kanker.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (Portlandzement (staub))

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Langdurig inademen kan bij overschrijding van de grenswaarde op het werk tot niet omkeerbare longschade 

(silikose) leiden.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Er is geen informatie beschikbaar.

Praktische ervaringen

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Niet in de riolering of open wateren lozen.

CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

calcium dihydroxide1305-62-0

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 184,5 

mg/l

Algen

Acute 

bacteriëntoxiciteit

  (EC50 300,4 

mg/l)

3 h niet bepaald

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Anorganisch product, is door biologische reinigingsprocedure niet uit het water verwijderbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

in geringe mate oplosbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen 

aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Afval niet in de gootsteen werpen. Laat het product uitharden.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

170101 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE 

LOCATIES); beton, stenen, tegels en keramische producten; beton

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

150102

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Kan, als de voorschriften in acht genomen worden, 

na navraag met de afvalverwerking en de daarvoor verantwoordelijke instanties, samen met het huisvuil 

verbrand worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
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Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.4. Verpakkingsgroep:

14.5. Milieugevaren

NeeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 75

Informatie over nationale regelgeving

1 - zwak waterbedreigendWaterbedreigingsklasse (D):

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15.

Afkortingen en acroniemen

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

IndelingsprocedureClassificatie

Skin Irrit. 2; H315 Berekeningsprocedure

Eye Dam. 1; H318 Berekeningsprocedure

STOT SE 3; H335 Berekeningsprocedure

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)

Drukdatum: 25.07.2022 Revisie-Nr.: 10,5 - Vervangt de versie: 10,4 NL - NL



 
   
     
       4.4.0
       
         EuPhraC
         Qualisys
         5.3
         2022-07-25
      
       
         PHRASEN
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2022-07-25
      
       
         STOFFNAME
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2022-07-25
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2022.0.0
         2022-07-25
      
       
         nl
      
       
         NL
         
           NL
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2022-07-25
       
         SDB_70503044310000_NL_NL-nl_10,5.pdf
         2022-07-25
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2017-08-18
       2022-07-25
       10,5
       2022-07-25
       JT2S-TCEN-3CQQ-GKV4
       88NV-GRY6-7C90-CVMP
       
         Meffert AG Farbwerke                              
         70503044310000
      
       
         MODULAN 106 Snelcement
         88NV-GRY6-7C90-CVMP
      
       
         bucket
         
           5
           kg
        
      
       
         bucket
         
           1
           kg
        
      
       PC-CON-3
       
       
         
           Geen, gebruik volgens bestemming. 
        
      
       
         false
         false
         true
      
       
         Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei
      
       
         
           Manufacturer
           
             Producent
          
        
         DE
         Meffert AG Farbwerke
         
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
        
         +49 671 870-0
         +49 671 870-397
         info@meffert.com
         www.meffert.com
         
           Afdeling Regulatory Affairs 
           +49 671 870-310
           SDB@meffert.com
        
      
       
         Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 302748888 (Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftgingen) +31 320- 285356 (Kantooruren 08.00 – 16.30 uur)
      
       70503044310000
    
     
       
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
             
               @
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Veroorzaakt ernstig oogletsel.
            
             
               @
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS05
             corrosie
          
           
             GHS07
             uitroepteken
          
           
             DGR
             Gevaar
          
           
             315
             Veroorzaakt huidirritatie.
          
           
             318
             Veroorzaakt ernstig oogletsel.
          
           
             335
             Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
          
           
             102
             Buiten het bereik van kinderen houden.
          
           
             103
             Lees aandachtig en volg alle instructies op.
          
           
             261
             Inademing van ... vermijden.
             
               Stof
               ...
            
          
           
             264
             Na het werken met dit product ... grondig wassen.
             
               handen
               ...
            
          
           
             280
             Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
          
           
             305
             351
             338
             BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
          
           
             312
             Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
          
           
             501
             Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
             
               Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving
               ...
            
          
           
             Portlandzement (staub)
          
           
             
          
           
             calcium dihydroxide
          
        
         
      
       
         
           Cementpreparaat waarbij het gehalte aan chroom (VI) door een reductiemiddel < 0,0002% (met betrekking tot het totale drooggewicht) is verlaagd.
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             kwarts, kwartszand
          
           14808-60-7
           
           238-878-4
           
             01-2120770509-45-0000
          
           SiO2
           inorganic
           
             60.08
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           50
           45
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               
                 
                   0.075
                   mg/m³
                
                 
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2230
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   2.65
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 60.08
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Geen gegevens beschikbaar
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             ongevaarlijk stof WGK 1
          
           
           inorganic
        
         
         
           lt
           30
           25
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Portlandzement (staub)
          
           65997-15-1
           
           266-043-4
           inorganic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Veroorzaakt ernstig oogletsel.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
          
        
         
           lt
           25
           20
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   3.2
                   2.75
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             calcium dihydroxide
          
           1305-62-0
           
           215-137-3
           
             01-2119472121-45-XXXX
          
           Ca(OH)2
           inorganic
           
             74.09
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Veroorzaakt ernstig oogletsel.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
          
        
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   1
                   mg/m³
                
                 
                   
                     4
                     mg/m³
                  
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 1
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 4
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 1
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (local)
               
                 4
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.49
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.49
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.32
                 mg/l
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 3
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 1.08
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.22
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 74.09
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   184.5
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Algen
                
              
               
                 
                   300.4
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Eerste hulp: let op zelfbescherming!
        
         
           Voor frisse lucht zorgen.
        
         
           De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
        
         
           Bij onwel voelen een arts raadplegen.
        
         
           Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
        
         
           Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
        
         
           In geval van huidirritatie arts raadplegen.
        
         
           Wrijving vermijden.
        
         
           Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.
        
         
           Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
        
         
           Onbeschadigd oog beschermen.
        
         
           GEEN braken opwekken.
        
         
           Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen.
        
         
           
        
         
           Een ANTIGIFCENTRUM/arts/.? raadplegen.
        
      
       
         
           Cement
        
         
           .
        
         
           Reageert heftig met water, met inbegrip van vocht in de lucht.
        
         
           Het product ontwikkelt met vochtigheid een alkalische pH-waarde en kan dan irriterend werken.
        
         
           Aanraking met de ogen vermijden.
        
         
           
        
         
           Veroorzaakt ernstig oogletsel.
        
         
           Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
        
      
       
         
           Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
        
      
    
     
       
         
           Bluspoeder
        
         
           ,
        
         
           alcoholbestendig schuim.
        
         
           ,
        
         
           Kooldioxide (CO2).
        
         
           ,
        
         
           Waternevel
        
         
           geen
        
      
       
         Het product is niet brandbaar.
      
       
         Het product is niet brandbaar.
      
       
         In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
      
       
         Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.
      
       
         Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
      
    
     
       
         Niet in de riolering of open wateren lozen.
      
       
         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.
      
       
         
           Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
        
         
           Stofontwikkeling vermijden.
        
         
           Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
        
         
           Stof niet inademen.
        
         
           
        
         
           Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.
        
      
       
         Veilige verwerking: zie rubriek 7
      
       
         
      
       
         Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
      
       
         
      
       
         Afvalverwijdering: zie rubriek 13
      
       
         Draag geschikte beschermende kleding.
      
       
         Stofontwikkeling vermijden.
      
       
         Huidcontact
      
       
         Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
      
       
         Stof niet inademen.
      
       
         Blootstelling vermijden.
      
       
         
      
       
         Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
      
    
     
       
         
           Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.
        
         
           Stofontwikkeling vermijden.
        
         
           Aanraking met de huid vermijden.
        
         
           Aanraking met de ogen vermijden.
        
         
           Draag geschikte beschermende kleding.
        
         
           Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
        
         
           Gedragen kleding mag niet buiten de werkplek gedragen worden.
        
         
           
             Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
          
        
         
           Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
        
         
           Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.
        
         
           Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
        
         
           Aanraking met de huid vermijden.
        
         
           Aanraking met de ogen vermijden.
        
         
           Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
        
         
           voor de omgang met het product een huidbeschermingscrème opbrengen.
        
         
           Voldoende wasgelegenheden ter beschikking staan
        
      
       
         
           Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.
        
         
           
        
         
           Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
        
         
           geen
        
         
           De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.
        
         
           Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.
        
         
           Afkoeling onder 0°C vermijden.
        
      
       
         
           Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei
        
      
    
     
       
         
           
             Voor voldoende ventilatie zorgen.
          
           
             Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.
          
           
             adembescherming bij spuitverwerking.
          
           
             Aanbevolen adembeschermingsfabrikaten
          
           
             :
          
           
             Filtrerend halfmasker (EN 149)
          
        
         
           
             Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
          
           
             EN 166
          
        
         
           
             Beschermende handschoenen dragen.
          
           
             Geschikt materiaal:
          
           
             NBR (Nitrilrubber)
          
           
             ,
          
           
             PVC (Polyvinylchloride)
          
           
             .
          
           
             Eventueel katoenen oderhandschoenen gebruiken.
          
           
             Doorbraaktijd >480 min.
          
           
             dikte van het handschoenenmateriaal
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
           
             EN ISO 374
          
        
         
           
             Draag geschikte beschermende kleding.
          
           
             Bij de keuze van de beschermingskleding dient erop te worden gelet dat de nek en de polsen beschermd zijn tegen contact met het product.
          
        
      
       
         
           Niet in de riolering of open wateren lozen.
        
         
           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.
        
      
    
     
       
         other
         
           poeder
        
         solid
         colouring agent
         
           grijs
        
         
           ,
        
         
           wit
        
         
           geurloos
        
      
       
         
           
             
               12 (10%)
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               gt
               1300
               °C
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
        
         
           
             
               120
               °C
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
        
         
           
             
               niet van toepassing
            
          
        
         
           
             
               niet van toepassing
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
        
         
           
             niet van toepassing
          
        
         
           
             
               1.5
               g/cm³
            
             
               23
               °C
            
          
        
         
           
             niet van toepassing
          
        
         
           
             niet van toepassing
          
        
         
           
             
               niet van toepassing
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               niet van toepassing
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               niet van toepassing
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             niet van toepassing
          
        
         
           
             niet van toepassing
          
        
      
       
         geen
      
    
     
       
         Reageert met :
      
       
         Water
      
       
         alkalisch
      
       
         De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.
      
       
         Geen ontvlamming, explosie, zelfverhitting of zichtbare decompositie.
      
       
         Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten  ontstaan,  zoals  koolmonoxide en  kooldioxide, rook, stikstofoxiden.
      
       
         Tegen vocht beschermen.
      
       
         Product hardt uit met vocht. 
      
       
         Geen overige relevante informatie beschikbaar.
      
       
         Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
      
    
     
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Veroorzaakt huidirritatie.
        
         
           
        
         
           Veroorzaakt ernstig oogletsel.
        
      
       
         
           
             Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
          
        
      
       
         Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
      
       
         
      
       
         Amorf kiezelzuur
      
       
         kristalijne
      
       
         .
      
       
         Verdacht van het veroorzaken van kanker.
      
       
         
           Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (Portlandzement (staub))
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
         
           
        
         
           Langdurig inademen kan bij overschrijding van de grenswaarde op het werk tot niet omkeerbare longschade (silikose) leiden.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
    
     
       
         
           Niet in de riolering of open wateren lozen.
        
      
       
         
           Anorganisch product, is door biologische reinigingsprocedure niet uit het water verwijderbaar.
        
      
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
       
         
           in geringe mate oplosbaar
        
      
       
         Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.
      
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
    
     
       
         
           Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
        
         
           Afval niet in de gootsteen werpen.
        
         
           Laat het product uitharden.
        
         
           Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
        
         
           Kan, als de voorschriften in acht genomen worden, na navraag met de afvalverwerking en de daarvoor verantwoordelijke instanties, samen met het huisvuil verbrand worden.
        
      
       
         
           
             17 01 01
             
               BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES); beton, stenen, tegels en keramische producten; beton
            
             false
          
           
             15 01 02
             
               VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
      
       
         
           Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
        
      
    
     
       
         
           
             Vermelding 3, Vermelding 75
          
           
        
      
       
         false
         
           Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.
        
      
    
     
       
         315
         Veroorzaakt huidirritatie.
      
       
         318
         Veroorzaakt ernstig oogletsel.
      
       
         335
         Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,5
         
           Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15
        
         2022-07-25
      
    
  


