Veiligheidsinformatieblad
1. Identificatie van het product en bedrijf
Naam van het product
Code van het product
Toepassing
Leveranciersinformatie

:
:
:
:

Matufix® UV-bestendig
bestelnr. 631005 - 631099
afdichten van aansluitingen in de bouw
Plaka Nederland
Tel. +31 79 344 63 63
Storkstraat 25
Fax. +31 79 344 63 88
Postbus 81
E-mail: info@plakagroup.nl

2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen
Materiaal: zelfklevend en dampdicht afdichtingmembraan op basis van S.B.S. elastomeerbitumen voorzien van een
loodkleurige toplaag van PE-folie.

3. Risico’s
Mogelijke gevaren voor de gezondheid: onder normale omstandigheden is er geen indicatie dat het product een
gevaar voor de gezondheid van de mens kan opleveren.

4. Eerste Hulp Maatregelen
Ogen: deze stof kan oogirritatie veroorzaken. Ogen direct met stromend water spoelen voor minimaal 15 minuten. Bij
aanhoudende klachten een arts opzoeken.
Mond (inslikken): inslikken van voldoende hoeveelheden om symptomen te veroorzaken is zeer onwaarschijnlijk. Niet
laten overgeven en arts raadplegen.
Longen (inhalatie): inademing van voldoende hoeveelheden om symptomen te veroorzaken is zeer onwaarschijnlijk.
Huid: met veel water en zeep grondig wassen; indien klachten ontstaan en aanhouden medische hulp inschakelen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: water, poeder en schuim.
Gevaarlijke ontledingsproducten: ontleding veroorzaakt standaard bij producten zoals koolstof monoxide, koolstof
dioxiden en H2S kunnen vrijkomen in geval van een brand.
Beschermingsapparatuur: adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Overige informatie: de brandresten en het besmette bluswater moeten in overeenstemming met de
overheidsvoorschriften worden geborgen.

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: geen speciale voorzorgmaatregelen nodig.
Milieu voorzorgsmaatregelen: geen speciale voorzorgmaatregelen nodig.
Opruim/schoonmaak methoden:
 kleine lekkage: verzamel in containers voor verdere verwijdering in overeenstemming met de
overheidsvoorschriften.
 grote lekkage: verzamel in containers voor verdere verwijdering in overeenstemming met de
overheidsvoorschriften.
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7. Hantering en opslag
Hantering: aanbevelingen op de verpakking en technisch informatieblad opvolgen. Goede industriële en persoonlijke
hygiëne in acht nemen. Niet roken, drinken of eten tijdens de werkzaamheden.
Opslag: opslaan tussen +5 ºC en +30ºC, beschermen voor vorst en direct zonlicht.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Technische voorzorgsmaatregelen: geen speciale voorzorgmaatregelen nodig. Aanbevelingen op de verpakking en
technisch informatieblad opvolgen. Goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht nemen. Niet roken, drinken of
eten tijdens de werkzaamheden.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Vorm
Geur
Kleur
Relatieve dichtheid
Zelfontbrandingstemperatuur
Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid in organische
oplosmiddelen

: vast
: karakteristiek
: zwart / lood
: 1.19 g/cm3
: > 200ºC
: niet oplosbaar
: oplosbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Te vermijden omstandigheden
Te vermijden materialen
Gevaarlijke ontledingsproducten

: stabiel onder voorgeschreven opslag condities
: open vuur
: voor zover bekend geen
: ontleding veroorzaakt standaard bij producten zoals koolstof
monoxide, koolstof dioxiden en H2S kunnen vrijkomen in geval van een
brand

11. Toxicologische informatie
Basis voor de beoordeling

: op grond van de beschikbare gegevens, lage toxicologische waarde.
Onder normale industriële omstandigheden is er geen indicatie dat het
product een gevaar voor de gezondheid van de mens is

12. Ecologische informatie
Mobiliteit
Persistentie/afbreekbaarheid
Bioaccumulatie
Ecotoxiciteit

: niet mobiel
: product is langzaam afbreekbaar
: voor zover bekent geen bioaccumulatie
: product is niet toxisch

13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwijdering
Productafvoer

: afvalverwijdering volgens de overheidsbepalingen
: afvalverwijdering volgens de overheidsbepalingen
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14. Transport informatie
Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk.

15. Wettelijk verplichte informatie
EU Indeling
EU Symbolen
EU Risico zinnen
EU Veiligheidszinnen

: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing

Ter kennisgeving aan de lezer
De informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op onze huidige kennis van de EU en nationale wetgeving. Het
product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan zijn opgegeven in sectie 1. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te ondernemen om aan de eisen en voorschriften
te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is een beschrijving van de veiligheidsaspecten van ons
product. De informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product.
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