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Producent Verantwoordelijke verdeler
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1.  Identificatie van het product en van de maatschappij

Identificatie van het product : Viskeuze vloeistof.

Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.

Handelsnaam : ALASKA.

Aard van het product : Verf.

Gebruik : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

2  Risico-identificatie

Belangrijkste risico's : Niet gereglementeerd.

3  Informatie over ingrediënten

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component Waarde(n) CAS nr / EINECS nr / EG index Symbo(o)l(en) R-Zinnen

Natriumhexametafosfaat : < 0.1 % 10124-56-8 / 233-343-1 / ----- Xi 36/37/38

Conserveringsmiddel : < 0.75 % ----- / ----- / ----- Xn N 40-43-48/22-51/
53-68

4.  Eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Het slachtoffer laten rusten.
Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.

- Kontakt met de ogen : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies
vragen. Remove contact lenses.

- Inname : Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Niet
laten braken.

5.  Brandbestrijdingsmaatregelen

Brandklasse : Niet ontvlambaar.

- Aanbevolen blusmiddelen: : Alcoholbestendig schuim.
Koolstofdioxyde.
Poeder.
Waternevel.

- Niet geschikt : Geen sterke waterstraal gebruiken.

Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

6.  Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Milieu-voorzorgsmaatregelen : De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

Bij morsen en/of lekkage : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Neem
passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
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7.  Hantering en opslag

Algemeen : Geen speciale voorzorgsmaatregelen zijn aanbevolen i.v.m. de behandeling en de
opslag van dit produkt.

Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. (between 5 - 20° C.)

8.  Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

Persoonlijke beveiliging

- Ademhalingsbescherming : Niet nodig.

- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/
huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming : Veiligheidsbril.

9.  Fysische en chemische eigenschappen

Fysische vorm : Viskeuze vloeistof.

Kleur : Wit.

Dichtheid : ca. 1.54

Viscositeit : 13-15 Poises I.C.I. Rothotinner

Oplosbaarheid in : Water

10.  Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke reakties : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

11.  Toxicologische gegevens

Informatie over toxiciteit : Dit produkt is niet gevaarlijk .

Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

12.  Ecologische gegevens

Informatie betreffende ecologische : Geen.
effecten

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13.  Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Dit produkt is niet gevaarlijk .
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

14.  Transportinformatie

Algemene informatie : Niet gereglementeerd.

15.  Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
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16.  Verdere informatie

Text van de R-Zinnen van § 2 : R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R40 : Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R48/22 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij opname door de mond.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R68 : Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

Drukdatum : 7 / 12 / 2010

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/58/EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze
controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij
geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen
die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het
produkt  Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt.  Als het produkt wordt
gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document
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