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

:
:
:
:

Ecotard MF
bestelnr. 333085
gelvormig materiaal dat zorgt voor een ruw afgestort betonoppervlak
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
Er zijn geen gevaarlijke ingrediënten in het materiaal verwerkt.

3. Risico’s
Effecten en symptomen
Huidcontact: gevaar in geval van contact met de huid (irriterend, overgevoeligheid).
Oogcontact: in contact met de ogen kan het lichte irritatie veroorzaken, het
gezichtsvermogen kan wazig worden met als gevolg rode ogen.
Inademen : inademing kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Inslikken : duizeligheid, de persoon kan zich niet lekker voelen en het kan diarree
veroorzaken.

4. Eerste Hulp Maatregelen
In het algemeen: als u zich onwel voelt, dient u een arts te raadplegen (toon het veiligheidsinformatieblad of
productetiket indien mogelijk. Laat een bewusteloos slachtoffer NOOIT iets innemen.
Huidcontact: schoonspoelen met water en zeep. Kleding dat in contact is gekomen met het product dient gewassen te
worden.
In geval van contact met de ogen: was de ogen met schoon water gedurende 15 minuten. Tijdens het wassen dienen
de oogleden open te blijven. Indien er irritatie aan de ogen aanhoudt, dient de persoon een dokter te raadplegen.
In geval van inademing: inhalatie van de dampen kan irritatie aan de neus en keel veroorzaken. Indien dit plaatsvindt
dient de persoon in de frisse lucht geplaatst te worden. Indien dit aanhoudt, dient de persoon een dokter te
raadplegen.
In geval van inslikken: spoel de mond met water. Probeer het niet uit te spugen en raadpleeg een dokter.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen: Ecotard MF is onbrandbaar.
Gevaren bij blootstelling: kan bij brand gevaarlijke dampen veroorzaken.
Persoonlijke beschermingsmiddelen: onafhankelijke ademhalingsapparatuur en brandbestendige kleding.

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke beschermingsmiddelen: trek geschikte beschermingskleding aan en draag een veiligheidsbril.
Maatregelen t.b.v. milieu: Formtard is niet schadelijk voor het milieu, maar mocht het terecht komen in afvoeren en
de riolering, dient dit zoveel mogelijk gespoeld te worden met water.
Morsen: absorbeer met zand en/of aarde het materiaal en plaats het gemorste materiaal in een daartoe geëigende
afvalbak.
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7. Hantering en opslag
Hantering: hoewel Formtard geen gevaarlijke stoffen bevat, dient de verwerker wel te letten op het dragen van
beschermende kleding.
Opslag: plaats het niet in het zonlicht. Sla het droog en vorstvrij op.
Verpakking: Ecotard MF moet altijd bewaard worden in de originele emmer.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Verwerking: zorg voor een goede ventilatie/frisse lucht tijdens het gebruik.
Ademhalingsapparatuur: het dragen van een gasmasker is niet nodig.
Bescherming van de handen: draag werkhandschoenen van neopreen of nitrilrubber die voldoen aan een
goedgekeurde standaard m.b.t. de verwerking van epoxy’s. De handschoenen bij vervuiling voor het uittrekken
reinigen.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Verschijningsvorm
Kleur
Geur
Verdamping
Oplosbaarheid in water
Vlampunt
Smeltpunt
Dichtheid
PH-waarde

: vloeibare gel
: groen
: geen geur waarneembaar
: vergelijkbaar met water
: mengbaar in alle verhoudingen
: 100° C
: 0° C
: 1,08
:6

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit: stabiel onder normale condities.
Materialen om te vermijden: sterke alkalische materialen.
Gevaarlijke vrijkomende stoffen bij ontbinding: bij ontbinding komen er giftige dampen, zoals koolstofdioxide en
koolstofmonoxide, vrij.

11. Toxicologische informatie
Basis voor de beoordeling: er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit product.

12. Ecologische informatie
Mobiliteit: oplosbaar in water. De grond zal het materiaal ook opnemen.
Bestendigheid en afbreekbaarheid: verwacht wordt dat het afbreekbaar is.
Bioaccumulatie: er zijn geen gegevens beschikbaar om aan te nemen dat bioaccumulatie zich voor zal
doen.

13. Instructies voor verwijdering
Verwijderen: laat het product afvoeren door een hiervoor geautoriseerde persoon of instantie.
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14. Transport informatie
Vervoer van het product overeenkomstig de voorschriften van de ADR voor het wegtransport, de RID voor vervoer per
spoor, de IMDG voor vervoer over water en de ICAI/IATA voor luchttransport.

15. Wettelijk verplichte informatie
Gevaarsymbool: n.v.t.
Waarschuwingszinnen: n.v.t.
Veiligheidsaanbevelingen: n.v.t.
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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