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1. Identificatie van het product
Handelsnaam / Productnaam

GIETKLEI VLOEIBAAR
EIGEN MERK

Productcode

KK500

Identificatie van het product:
- Aard van het product
- Gebruik van het product

SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3
CaO / MgO / K2O / Na2O

Identificatie van de onderneming ( Signatuur )

………………

2. Gevaren
Mogelijke gevaren bij het product.

In poedervorm kan er kwartsstof vrijkomen.
Het inademen van kwartsstof kan stoflongen
veroorzaken.
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3. Samenstelling en informatie over de bestandsdelen
Chemische karakterisering:

Cas

Kaolien

1318-74-7

Kwarts

14808-60-7

Micaceous mineral

106958-53-6

R en S %

Gewicht

4. Eerste Hulp maatregel
Algemeen
- Inademing

haal frisse lucht

- Contact met huid

afspoelen met water en milde zeep

- Contact met ogen

schoonspoelen met schoonwater

- Inslikken

Niet schadelijk

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Brandbaarheid

Niet brandbaar

Speciale maatregel

Niet van toepassing

6. Maatregel bij accidenteel vrijkomen van de stof
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

- Veiligheidsbril aangeraden
- Handbeschermingscrème aangeraden
- Schort

Maatregelen ter bescherming van het milieu

geen specifieke maatregelen

Reinigingsmethode

Voor en na werken met product handen
wassen. Niet eten, drinken of roken in de
omgeving.

7. Hantering en Opslag
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Hantering
Opslagcondities

Droog en stofvrij houden

Geschikte
verpakkingsmateriaal

Afsluitbare verpakking ( emmer )

8. Maatregelen ter beheersing blootstelling / persoonlijke bescherming
Technische maatregelen

niet toepasbaar

Industriële hygiëne

niet toepasbaar

Beroepsmatige blootstellingslimiet

Kwarts ( Cas nr. 14808-607 ) Mac waarde = 0,15mg/m³

Persoonlijke blootstellingslimiet:
- Inhalatie:
- Handbescherming:
- Oogbescherming:
- Huidbescherming:

Bij mogelijk vrijkomen van stof is het gebruik van een
masker met filter aangeraden ( Klasse PE , FFP2 ).
Verder zie punt 6.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand ( 20.C)

Vloeibaar

Uitzicht / Kleur

Grijs

Geur

neutraal

Ph-waarde

5-8

Stol/Smeltpunt

>1200°C

Vlampunt ( C.)

Niet ontvlambaar

Explosiegrens in lucht

Niet explosief

Densiteit (20.C)

2.6 g/cm³

Oplosbaarheid in water

niet oplosbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit

Geen specifieke gevaren

te vermijden stoffen

Geen specifieke gevaren
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/ omstandigheden
Gevaarlijke
ontbindingsproducten

Geen specifieke gevaren

11. Toxicologische Informatie
Inademing

Niet giftig

Contact met huid

Niet giftig

Contact met ogen

Niet giftig

Inslikken

Niet giftig

extra informatie

Nog geen psychologische gevaren bekend

12. Ecologische informatie
Persistentie

niet biologisch afbreekbaar

Bioaccumulatie

niet geassimileerd

Ecotoxiciteit

niet giftig

aanvullende
informatie

13. Instructies voor verwijdering
Productverwijdering

Het product is recyclebaar.
Als natuurlijkproduct kan het bij het worden
verwijderd. Bij kleine hoeveelheden kan het
bij het huishoudvuil worden weggegooid.

Verwijdering van de verpakking

Leeg weggooien. Kan worden hergebruikt.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Wegvervoer / spoorvervoer

Geen bijzondere toepassing

zeevervoer

Geen bijzondere toepassing

15. Wettelijke verplichte informatie
Ec etiketering

Geen bijzondere toepassing
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Safety zinnen

Geen bijzondere toepassing

Statuaire instrumenten

Geen bijzondere toepassing

Verdere voorlichting

Zie → BIA kwarts rapport

16. Overige informatie
De verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige kennis van het product. Het geeft een
omschrijving van het product met nadruk op de veiligheidsmaatregelen en wijst niet op
specifieke eigenschappen. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker en wijst nadrukkelijk
dat het de huidige regels en wetten naleeft
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