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

:
:
:
:

Ecotard TF
bestelnr. 333090 (can 25 liter)
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
Kan lichte irritatie aan ogen en huid veroorzaken. Tevens irritatie bij inademing en consumptie.

4. Eerste Hulp Maatregelen
Ogen: contactlenzen verwijderen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen. Zoek medische hulp indien
irritatie aanhoudt.
Huid: verwijder vervuilde kleding. Was de geïrriteerde delen met zeep en water. Indien irritatie aanhoudt medische
hulp zoeken.
Longen (inhalatie): frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Mond (inslikken): er kan zich in de keel een irritatie voordoen. De mond dient met water gespoeld te worden.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Ecotard TF kan geen vlam vatten.

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke bescherming: refereer naar hoofdstuk 8 van dit veiligheidsblad. Plaats lekkende cans met de
lekkende zijde naar boven.
Milieu maatregelen: materiaal niet in putten of sloten lozen. Gemorst materiaal met absorberend materiaal
verwijderen.
Schoonmaakprocedure: absorbeer Ecotard TF met aarde of zand. Hierna dient het in een gesloten
container te worden geplaatst en dient het afgevoerd te worden door een hiervoor goedgekeurde instantie.

7. Hantering en opslag
Opslag: in droog en geventileerde ruimte opslaan. Bij warmtebronnen weghouden. Vorstvrij opslaan.
Verpakking: dient alleen in de originele verpakking bewaart te blijven.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Ademhalingsbescherming
Oogbescherming
Handbescherming
Huidbescherming

: ademhalingsbescherming niet verplicht
: veiligheidsbril. Oogdouche in de nabijheid
: veiligheidshandschoenen
: beschermende kleding

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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9. Fysische en chemische eigenschappen
Vorm
Kleur
Geur
Oplosbaarheid in water

:
:
:
:

vloeibaar
blauw
geurloos
gedeeltelijk oplosbaar in water

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit: stabiel onder normale condities.
Situatie om te vermijden: hitte.
Materialen om te vermijden: sterke oxiderende stoffen en sterke zuren.

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

12. Ecologische informatie
Mobiliteit: de grond zal het materiaal gemakkelijk opnemen.
Bestendigheid en afbreekbaarheid: biologisch afbreekbaar.
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 geautoriseerd persoon of instantie.
Afval nummer: 16 03 06.

14. Transport informatie
Er zijn geen regels of voorschriften waaraan het vervoeren van de Ecotard TF moet voldoen.

15. Wettelijk verplichte informatie
Gevaarsymbool: N.v.t.
Waarschuwingszinnen: Kan een allergische reactie veroorzaken.
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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