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                    ** **************************************  
* ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *  
****************************************  
 

 
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE  ONDERNEMING  
  
 
PRODUCT NUMMER: 023-5706   
 
PRODUCT NAAM: Polyesterplamuur Wit   
 
Uitgegeven door: Alabastine Holland B.V.  
                 Hogesteeg 27 e  
                 5324 AA Ammerzoden  
Telefoon:        073-5999305  
Fax:             073-5999399 
 
Noodtelefoonnummer: 073-5999333  
 
 
2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN                                                                          
 
Bepaalde ingredië nten waarvan bekend is dat deze v an invloed zijn op de gezondheid, zijn 
mogelijk in hogere concentraties aanwezig dan de on theffingsgrenswaarden (0,1% voor toxische 
stoffen en 1% voor alle andere stoffen). Met name:-  
 
CAS NR.      GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN         %         SYMBOLEN     R-ZINNEN   
 
 
100-42-5   STYREEN   10-25   Xn   R20,36/38  
14807-96-6   TALK, MAGNESIUMSILICAAT   10-25        
13462-86-7   BARIUMSULFAAT   10-25        
 
Opmerking: De tekst van de bovenstaande R-zinnen (i ndien aanwezig) kunt u vinden in sectie 
16. 
 
3. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN                                                                                               
 
Dit product valt onder de Richtlijn voor Gevaarlijk e Preparaten (88/379/EEG) en wordt als 
volgt geclassificeerd: 
 
: Xn   : SCHADELIJK                       : ONTVLAM BAAR  
 
R20   Schadelijk bij inademing  
R36/38   Irriterend voor de ogen en de huid  
 
In sectie 8 wordt informatie verstrekt over de gren swaarden voor beroepsmatige 
blootstelling. 
 
4. EERSTE-HULPMAATREGELEN                                                                                                                   
 
In alle gevallen van twijfel of als de symptomen aa nhouden, zorg voor medische behandeling. 
 
INADEMING:  
In frisse lucht brengen, zorg voor rust en houdt de  patiënt warm. Als de ademhaling 
onregelmatig is of stopt, moet u kunstmatige ademha ling toedienen. Niets via de mond 
toedienen. Indien buiten bewustzijn, plaats de pati ë nt dan in de stabiele zijligging. 
Medisch advies inwinnen. 
 
CONTACT MET DE OGEN:  
Uitspoelen met overvloedig schoon water gedurende m inimaal 10 minuten, waarbij u de oogleden 
uit elkaar houdt. Medisch advies inwinnen. 
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CONTACT MET DE HUID:  
Verwijder verontreinigde kleding, was de huid zorgv uldig met zeep en water, of gebruik een 
speciaal reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik gee n oplosmiddelen of thinner. Medisch 
advies inwinnen indien de symptomen aanhouden. 
 
INNAME DOOR DE MOND:  
Indien het product per ongeluk wordt ingeslikt, BRA KEN NIET OPWEKKEN. Rustig houden en zorg 
voor medische verzorging. 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN                                                                                                          
 
Blusmiddelen:  
Aanbevolen - alcoholbestendig schuim, CO2, poeders.   
Niet te gebruiken - waterstraal.  
  
Aanbevelingen : Het vuur produceert dikke, zwarte r ook. Blootstelling aan 
afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid betekenen. Brandweerlieden moeten 
persoonlijke ademhalingsapparatuur bij zich hebben.  Gesloten verpakkingen die aan brand zijn 
blootgesteld geweest,  moeten met water worden afge koeld. Zorg ervoor dat er bij het blussen 
geen blusstoffen terecht komen in het riool of in w egstromend water. 
 
6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN VAN STOFFEN                                                                                                
 
Haal mogelijke veroorzakers van brand weg en ventil eer de ruimte. Ve rmijd inademing van 
dampen. Raadpleeg de beschermende maatregelen in se ctie 8. Verzamel gemorste stof samen met 
niet-ontvlambare, absorberende materialen, zoals za nd, aarde, vermiculiet of diatomeeë 
naarde, en plaats de substantie in een vat overeenk omstig  de plaatselijke voorschriften 
(zie sectie 13). Zorg ervoor dat de substantie niet  in het riool of in wegstromend water 
terecht komt. Bij voorkeur reinigen met een deterge nt; gebruik geen oplosmiddelen. Indien 
het product vervuiling veroorzaakt van meren,  rivi eren, riolering, stel dan de juiste 
instanties op de hoogte overeenkomstig de plaatseli jke voorschriften. 
 
7. HANTERING EN OPSLAG                                                                                                               
 
HANTERING: Vermijd contact met de huid en ogen. Rok en, eten en drinken in de werkruimte moet 
worden verboden. 
 
Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Dampen kunnen ook 
explosieve mengsels vorm en met lucht. Voorkom vorm ing van ontvlambare of explosieve 
concentraties van dampen in de lucht en vermijd hog ere concentraties van dampen dan de 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.  
  
Bovendien mag het product alleen in ruimten worden gebruikt w aar alle kale lampen en andere 
bronnen die brand kunnen veroorzaken, zijn afgesche rmd. Elektrische apparatuur moet volgens 
de juiste normen worden beschermd. 
 
OPSLAGCONDITIES: Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Houd het vat goed 
gesloten. 
 
Producten met een vlampunt tussen 21 en 32  graden Celsius moeten overeenkomstig de Highly 
Flammable Liquids and Liquefied Petroleum Gas Regul ations 1972, de voorschriften voor zeer 
ontvlambare vloeistoffen en LPG, worden bewaard. 
 
8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING                                                                             
 
GEVAARLIJKE COMPONENTEN            MAC-waarde         MAC-waarde   OPMERKINGEN        
                                    TGG 8 uur          TGG 15 min                   
                                  ppm     mg/m3     ppm     mg/m3                
--------------------------       ---------------   --------------- ------- 
 
STYREEN   50   210               
TALK, MAGNESIUMSILICAAT      2         rd      
BARIUMSULFAAT      0.5               
 
TGG - Tijd gewogen gemiddelde                                          
MAC - Maximaal toegestane concentratie  
C   - Plafondwaarde  
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H   - Gevaar van absorptie door ongehavende huid  
Meer richtlijnen over MAC's en vaststelling van ber oepsmatige blootstelling aan gevaarlijke 
materialen (inclusief gemengde blootstelling) wordt  gegeven in de National MAC-Lijst 
1997/1998. 
 
ADEMHALINGSBESCHERMING: Vermijd inademing van dampe n, deeltjes en spuitnevel. Waar het 
praktisch haalbaar is, moet dit worden gerealiseerd  door gebruik van plaatselijke 
afzuigventilatie en een goede algemene ventilatie. Indien dit niet voldoende is om de  
concentratie van deeltjes en oplosmiddeldampen onde r de grenswaarde voor beroepsmatige 
blootstelling te houden, dan moet er ademhalingsbes cherming worden gedragen. 
 
De keuze van de ademhalingsbescherming moet in over eenstemming zijn met de plaatselijke 
voorschriften. 
 
BESCHERMING VAN DE HANDEN: Draag geschikte handscho enen voor bescherming tegen materialen in 
sectie 2. 
 
BESCHERMING VAN DE OGEN: Draag geschikte oogbescher ming. 
 
BESCHERMING VAN DE HUID: Draag de juiste beschermen de kleding. Blokkerende crè mes kunnen 
nuttig zijn om blote delen van de huid te bescherme n, maar kunnen geen volledige fysieke 
bescherming vervangen. 
 
Droog schuren, afbranden en/of lassen van de droge verflaag kan stof en of gevaarlijke 
gassen genereren. Indien mogelijk moet altijd nat w orden geschuurd. Indien blootstelling 
niet kan worden vermeden door afzuigventilatie ter plaatse, dan moet men gebruik maken van 
een geschikte beschermende ademhalingsuitrusting. 
 
9. FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN                                                                                
 
Fysische staat  : PASTA  
 
Dichtheid: 1.90 g/cm3 
   
Vlampunt: 31 °C   
 
Mengbaarheid met water: GEEN                  pH: G een informatie  
 
Explosiegrenzen: Onderste – ongeveer 0.8 %   Bovens te – geen informatie  
 
Kleur: wit 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT                                                                              
 
TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN: Extreme temperaturen. 
 
Om het ontstaan van ontvlambare conc entraties van dampen in de lucht te voorkomen is een 
goede natuurlijke ventilatie vereist, en indien nod ig afzuigventilatie ter plaatse. De 
opeenhoping van droge spuitresten, verontreinigde d oeken, etc. kan leiden tot spontane 
ontbranding. Door goede huis houdelijke normen in c ombinatie met regelmatig en veilig 
afvoeren van afvalmateriaal wordt het risico tot ee n minimum beperkt. 
 
TE VERMIJDEN MATERIALEN: Weghouden van oxiderende s toffen, sterke basen en sterke zuren,  
zodat exothermische reacties worden vermeden. 
 
GEVAARLIJKE AFBRAAKPRODUCTEN: Bij blootstelling aan  hoge temperaturen kunnen er gevaarlijke 
afbraakproducten ontstaan zoals koolmonoxide en koo ldioxide, rook en stikstofoxides. 
 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE                                                                                                     
 
Er zijn geen proefondervindelijke gegevens over dit  product beschikbaar. Het product is 
echter wel volgens de preparatenrichtlijn (88/379/E EG) va stgesteld en geclassificeerd naar 
toxicologisch gevaar. Raadpleeg sectie 15 voor bijz onderheden, met inbegrip van de eraan 
verbonden risico's en de veiligheidsinformatie. 
 
Te grote blootstelling aan damp geeft irritatie aan  de ogen en de ademhalingsorganen. 
Excessieve concentraties kunnen het centrale zenuws telsel aantasten, met mogelijk 
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slaperigheid als gevolg. In extreme gevallen kan be wusteloosheid ontstaan. Langdurige  
blootstelling aan concentraties van dampen die bove n de grenswaarde van beroepsmatige 
blootstelling liggen, kan een nadelige invloed op d e gezondheid hebben. Spatten die in het 
oog komen, geven ongemak en mogelijk beschadiging. Langdurig huidcontact kan to t ontvetting 
van de huid leiden, wat mogelijk leidt tot irritati e van de huid en in sommige gevallen 
huidontsteking. 
 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE                                                                                                         
 
Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over h et product zelf. Het product mag niet in 
het riool of in wegstromend water terecht komen of ergens worden gedeponeerd waar het inv 
loed kan hebben op het grond- of oppervlaktewater. De bepalingen van de voorschriften van 
het Air Pollution Control, het luchtverontreiniging stoezicht, die zijn opgesteld krachtens 
de Environmental Protection Act, de wet inzake mili eubescherming, kunnen v an toepassing 
zijn op dit product. 
 
Producten die geclassificeerd zijn als zeevervuilen de stoffen worden als zodanig benoemd bij 
sectie 14, Transportinformatie. 
 
Producten die geclassificeerd zijn als schadelijk v oor het milieu worden hieronder genoemd: 
 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING                                                                                                     
 
Afvalmateriaal en verpakkingen moeten gezien worden  als brandgevaarlijk en overeenkomstig de 
algemene vereisten van de wet inzake chemisch afval  (Wca) in Nederland worden afgevoerd.  
De "duty of care", de zorgplicht, die vereist is kr achtens de bovenstaande voorschriften, 
moet in acht worden genomen. 
 
14. TRANSPORTINFORMATIE                                                                                                           
 
UN nummer    : 1993              Verpakkingsgroep: III  
 
ADR/RID klasse: 3  Code: F1  VG: III  ICI Tremcard:  ICI-957  
 
IMDG klasse: 3   VG: III  
 
Vervoersetiket(ten): BRANDBARE VLOEISTOF  
 
:  
 
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE                                                                                                         
 
TE NOEMEN STOFFEN: STYREEN  
                                   
:                                  :   
 
GEVARENKLASSIFICATIE  
 
: Xn    : SCHADELIJK                       : ONTVLA MBAAR  
 
R- EN S-ZINNEN: 
 
R10   Ontvlambaar  
R20   Schadelijk bij inademing  
R36/38   Irriterend voor de ogen en de huid  
 
S24/25   Aanraking met de ogen en de huid vermijden   
S26   Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met ov ervloedig water afspoelen en  
 deskundig medisch advies inwinnen  
S51   Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen ge bruiken  
 
16. OVERIGE INFORMATIE                                                                                                                  
 
Bij sectie 2 genoemde R-zinnen: 
 
R20   Schadelijk bij inademing  
R36/38   Irriterend voor de ogen en de huid  
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De informatie die op dit gegevensblad wordt vermeld  is vereist ingevolge de EG-richtlijn 
88/379/EEG. 
 
De informatie op dit blad vormt geen specificatie: er worden geen garanties voor specifieke 
eigens chappen gegeven. De informatie heeft als doe l om algemene richtlijnen te geven m.b.t. 
gezondheid en veiligheid op basis van onze kennis o ver het werken met dit product, het 
bewaren en het gebruik ervan. Deze informatie geldt  niet voor ongebruikelijke toep assingen 
van het product of gebruik dat niet in overeenstemm ing is met de norm, noch is deze van 
toepassing wanneer instructies en aanbevelingen nie t opgevolgd worden. 
 
Wij beantwoorden graag uw specifieke vragen over he t werken met ons product, veilig gebruik 
ervan en opslag.  
Contact opnemen: Klantenservice  
                 Alabastine Holland b.v  
                 Hogesteeg 27E  
                 5324 AA Ammerzoden.  
Telefoon       : 073-59999305  
Fax            : 073-59999399  
Internet   : http://www.alabastine.com 
 
ICI Paints in het Verenigd Koninkrijk vormt een ond erdeel van Imperial Chemical Industries 
plc en is lid van de ICI Paints World Group.  Inges chreven in Engeland onder nr. 218019.  
Statutaire zetel: Imperial Chemical House, Millbank , London.  SW1P 3JF. 
 


