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

:
:
:
:

Tel. nr. noodgevallen

:

Ecolease
bestelnr. 333021 (can 25 liter)
hulpmiddel t.b.v. ontkistingen
Plaka Nederland
Tel. +31 79 344 63 63
Storkstraat 25
Fax. +31 79 344 63 88
Postbus 81
E-mail: info@plakagroup.nl
+31 79 344 63 63

2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen
Materiaal
Uiterlijk
Kleur
Gevaarlijke inhoudsstoffen

: waterige emulsie van delicate koolwaterstoffen, minerale olie en plantaardige oliën
: vloeibaar
: wit
: niet van toepassing

3. Risico’s
Geen ernstige gevaren. Bij langdurig gebruik kan er echter wel irritatie aan de huid voordoen.

4. Eerste Hulp Maatregelen
Ogen: kan irritatie, verslechtering van het gezichtsveld en rode ogen veroorzaken. Contactlenzen verwijderen,
aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Huid: lichte irritatie aan de huid. Verwijder vervuilde kleding. Wassen van de geïrriteerde delen met zeep en water.
Longen (inhalatie): men kan gaan hoesten en een zere keel krijgen. Zorg voor frisse lucht.
Mond (inslikken): bij inslikken kan de persoon zich niet lekker gaan voelen, duizelig worden en het kan diarree
veroorzaken. Spoel de mond met water. Melk of water drinken kan helpen om de problemen deels te verminderen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: het product bestaat voor een groot deel uit water. Er wordt dus niet verwacht dat het vlam
2
kan vatten. De resten van het product kunnen bij verdamping echter wel vlam vatten. Eventueel te blussen met CO ,
poeder en schuim waterscherm (spray).
Gevaren bij ontbranding: bij verbranding komen er giftige gassen vrij zoals kooldioxide en koolstofdioxide.
Bescherming van personeel die de brand bestrijdt: brandbestendige kleding en zelfademhalende
zuurstofvoorzieningen.

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke bescherming: evacueer de omgeving. Draag beschermende kleding. Probeer het lek, indien veilig om te
doen, te dichten. Probeer, indien mogelijk, het product te keren met het lek naar boven zodat er verder niets kan
lekken.
Milieu maatregelen: verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.
Schoonmaakprocedure: bij een kleine hoeveelheid die gemorst is dient dit opgezogen te worden met absorberend
granulaat, zand of aarde. Verzamel de inhoud inclusief de verpakking in de daarvoor bestemde containers. Het
gemorste materiaal dient met grote hoeveelheden water weggespoeld te worden.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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7 Hantering en opslag
Opslag: in een droge en geventileerde ruimte opslaan. Bij warmtebronnen weghouden.
Kan alleen opgeslagen worden in de originele verpakking.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Ademhalingsbescherming: niet benodigd
Handbescherming: voorkom onnodig contact door het dragen van ondoordringbare
handschoenen.
Oogbescherming: draag een veiligheidsbril bij situaties waar er contact met de ogen
mogelijk is.
Huidbescherming: indien contact met de huid zich voor kan doen, dient er
beschermende kleding gebruikt te worden dat ondoordringbare
eigenschappen heeft.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Vorm
Kleur
Geur
Oplosbaarheid in water
Oplosbaar in
Viscositeit
Dichtheid

:
:
:
:
:
:
:

vloeibaar
wit
nauwelijks een geur waarneembaar
mengbaar
Ethanol en Methanol
lage viscositeit
3
0,98 g/cm

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit: stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden situaties: vermijden van bevriezing.
Materialen te vermijden: oxiderende materialen, sterke zuren en alkaliën.
Gevaarlijke ontbindende producten: bij verbanding komen er giftige stoffen, kooldioxide en koolstofdioxide vrij.

11. Toxicologische informatie
Zie punt 4.

12. Ecologische informatie
Mobiliteit: wordt direct geabsorbeerd in de grond. Oplosbaar in water.
Bestendigheid en afbreekbaarheid: afbreekbaar.
Andere bijeffecten: te verwaarlozen echotoxiciteit.

13. Instructies voor verwijdering
Afvoeren: afvoeren door een geautoriseerd bedrijf of persoon in navolging van de daarvoor landelijke voorschriften.
Europose afvalcatalogus: 16 03 06.
Niet geregistreerde verpakkingen: regelgeving met betrekking tot het afvoeren van de verpakking hebben dezelfde
regels wanneer er nog restmateriaal in de verpakking aanwezig is.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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14. Transport informatie
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transport regelgeving.

15. Wettelijk verplichte informatie
Gevaarlijke symbolen: geen gevaarlijke symbolen van toepassing
Ter kennisgeving aan de lezer
De informatie gegeven in dit document is gebaseerd op de informatie die aan ons beschikbaar is gesteld, ervan
uitgaande dat deze informatie correct is. 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.
Wij geven geen garantie voor de nauwkeurigheid van deze informatie en bij het gebruik hiervan. Wij bieden geen
garantie bij verwondingen bij het gebruik van dit product.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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