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

:
:
:
:

Mavotex 300 compressieband
bestelnr. 620355 - 620376
afdichten van voegen
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
Opencellig polyurethaan schuimstofband geïmpregneerd met een brandvertragende en milieuvriendelijke kunsthars.
Gevaarlijke inhoudsstoffen: niet van toepassing.

3. Risico’s
Gevaaromschrijving: niet van toepassing.

4. Eerste Hulp Maatregelen
In het algemeen: géén speciale maatregelen noodzakelijk bij de verwerking van de compressieband.
Huidcontact: reststoffen afvegen en met water en zeep wassen.
In geval van inademing: niet van toepassing.
In geval van contact met de ogen: niet van toepassing.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen: brandblusmaatregelen op de omgeving afstemmen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen: géén speciale maatregelen vereist.

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke beschermingsmiddelen: niet van toepassing. Er komen géén gevaarlijke stoffen vrij.
Maatregelen ter bescherming van het milieu: geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Procedure m.b.t. reinigen/verwijderen van reststoffen: mechanisch verwijderen.

7. Hantering en opslag
Hantering: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Opslag: verwijderd houden van warmte en direct zonlicht. Opslagtijd: 2 jaar bij max. 20°C.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die m.b.t. de verwerking, qua grenswaarden
gecontroleerd dienen te worden.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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9. Fysische en chemische eigenschappen
Verschijningsvorm
Kleur
Reuk
Smeltpunt/smeltbereik
Kookpunt/kookbereik
Vlampunt
Zelfontsteking
Ontploffingsgevaar
Dichtheid bij 20°C

: vast
: zie de productomschrijving
: karakteristiek
: niet bepaald
: niet bepaald
: niet van toepassing
: het product ontbrandt niet uit zichzelf
: niet van toepassing
3
: 1,0 – 1,3 g/cm

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Gevaarlijke ontleding

: stabiel onder de aanbevolen opslag- en behandelingsmethoden
: niet van toepassing

11. Toxicologische informatie
Acute toxiciteit
Primaire aandoening
-op de huid
-aan het oog
Overgevoeligheid

: niet van toepassing
: geen prikkelend effect
: geen prikkelend effect
: geef effect voor overgevoeligheid tot dusverre bekend

Aanvullende toxicologische informatie:
Product is op basis van samenstelling en productiewijze niet kenmerkingsplichtig binnen de EU
Bij deskundige omgang en verwerking volgens voorschriften van de leverancier veroorzaakt het product geen
schadelijke effecten op de gezondheid.

12. Ecologische informatie
Het product is biologisch moeilijk afbreekbaar.
Er is geen gevaar voor water.

13. Instructies voor verwijdering
Band- en verpakkingsresten verwijderen volgens voorschriften die gelden voor restafval op de bouwplaats.

14. Transport informatie
Vervoer van het produt 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
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.
Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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