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6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Broei Gevaar. Oppervlakken die besmet zijn met het product worden glad.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen milieuvoorzorgsmaatregelen. Voorkom verder morsen indien dat veilig kan gebeuren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert, absorberend materiaal. Gebied grondig reinigen met detergent.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Draag veiligheidskleding. Draag geschikt veiligheidsmateriaal.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. In oorspronkelijke container bewaren.

Geschikte verpakkingsmaterialen

Zacht stalen containers.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische 

maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.

8.2.2. Individuele 

beschermingsmaatregelen, 

zoals persoonlijke 

beschermingsmiddelen

Draag veiligheidskleding.

Bescherming van de ogen / 

het gezicht

Aanraking met de ogen vermijden.

Bescherming van de huid - 

Bescherming van de handen

Bescherming van de handen. Gebruik een barrièrecrème alvorens product te hanteren. Was uw 

handen na het hanteren van het product.

Bescherming van de 

ademhalingswegen

Normaal niet vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Verschijningsvorm Viskeuze vloeistof.

Geur Kenmerkend

Kookpunt 340

Vlampunt 250

Oplosbaarheid Niet oplosbaar in water

9.2. Overige informatie

Specifieke zwaartekracht 1.25 - 1.55

Benzene Content 0

Loodgehalte 0

VOS (Vluchtige organische stof) 3

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden.
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Sterk oxiderende middelen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte, vonken en open vuur.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit Ongevaarlijk beschouwd bij inslikken. Ongevaarlijk beschouwd bij inademing.

11.1.4. Toxicologische gegevens

Geen bekende bijwerkingen op de gezondheid. Geen gevaar van betekenis bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen bekende bijwerkingen op het milieu.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen bioaccumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Niet oplosbaar in water.

Overige informatie

In sommige Rolsma natuurverven kan zeer zuivere famaceutische zinkoxide gebruikt worden voor 

stabilisatie van de drogende lak.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Algemene informatie

Lege containers kunnen worden afgevoerd of gerecycleerd.

Afvalverwerkingsmethoden

Het product is geen gevaarlijk afval en biologisch afbreekbaar in de natuur. Kan ook worden 

verbrand in overeenstemming volgens geldende wetgeving.

Afvoer van verpakking

Lege containers kunnen worden afgevoerd of gerecycleerd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

IMDG

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

IATA

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Etikettering

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk.

Overige informatie In sommige Rolsma natuurverven kan zeer zuivere famaceutische zinkoxide gebruikt worden voor 

stabilisatie van de drogende lak.
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RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie

Afdrukdatum Afdrukdatum.

Maximale VOS-gehalte 3.

Algemene informatie

Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan 

niet in voor de nauwkeurigheid.

Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, 

opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste 

weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft 

alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op 

dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige 

andere procedures.
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