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SECTIE 1. Identificatie van de stof/het mengsel en de maatschappij/onderneming
1.1. Identificatie van product
Naam van het product: Droog beton
Commerciële naam: Beton klaar voor gebruik, universeel droog beton
1.2. Pertinente geïdentificeerde gebruiksvormen van de stof of het mengsel en afgeraden
gebruiksvormen
Gebouw/Bouw
1.3. Inlichtingen betreffende de leverancier van de fiche van de veiligheidsgegevens
LES ATELIERS DE BLICQUY SCRL FS
Rue du Couvent, 38
7903 Blicquy
Tel: 00 32 (0) 69.66.96.90
Fax: 00 32 (0) 69 66 96 99
informations@adblicquy.be - www.lesateliersdeblicquy.be
1.4. Oproepnummer voor hulpdiensten
Antigifcentrum België +32/70 245 245.
SECTIE 2. Identificatie van de gevaren
2.1. Classificatie van de stof of het mengsel
Overeenkomstig het reglement (EG) Nr. 1272/2008
Risico’s van ernstige oogletsels.
Risico van sensibiliserend effect voor de huid. Het mengsel kan tevens irriterend zijn voor de huid en
een aanhoudend contact kan dit effect vergroten.
Dit mengsel vertoont geen enkel risico voor het leefmilieu. Geen enkele aantasting van het leefmilieu
is bekend of voorspeld bij normale gebruiksomstandigheden.
2.2. Elementen van etikettering

Overeenkomstig het reglement (EG) Nr. 1272/2008
GEVAAR
Gevaarzinnen
H 318: Veroorzaakt ernstige oogletsels
H 317: Kan een sensibilisatie meebrengen door contact met de huid
H 315: Veroorzaakt een huidirritatie
H335 : Kan de ademhalingswegen irriteren

Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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Zinnen van voorzorgsmaatregelen
P 102: Buiten het bereik houden van kinderen
P280: Beschermingshandschoenen dragen/beschermingskleren/oog-/gelaatbeschermingsequipering.
P305 + P351 + P338 - IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water
gedurende verschillende minuten. De contactlenzen afnemen indien het slachtoffer die draagt en
indien deze makkelijk kunnen worden weggenomen. Verder spoelen.
P309 + P311 - IN GEVAL van expositie of onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een dokter
oproepen.
P301 + P310 - IN GEVAL VAN INGESTIE: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een dokter oproepen.
P302 + P352 - IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: overvloedig spoelen met water en zeep.
P262 - Vermijd alle contact met de ogen en de huid
P260 - De stofdeeltjes niet inademen
2.3. Andere gevaren
Geen enkel gegeven is beschikbaar
SECTIE 3. Compositie/Inlichtingen over de componenten
3.1. Stoffen
Geen enkele stof beantwoordt aan de criteria die vermeld zijn in bijvoegsel II deel A van het
reglement REACH (EG) nr 1907/2006
3.2. Mengsels
Compositie
Identificatie
CAS: 65997-15-1
EC: 266-043-4

Naam
Cement
Portland

Classificatie
H 315-317-318-335

Symbolen
GHS07, GHS05

%
10<=x %<25

SECTIE 4. Eerste hulp
Over het algemeen, bij twijfel of indien symptomen aanhouden, steeds beroep doen op een dokter.
Nooit iets doen inslikken door een persoon buiten bewustzijn.
4.1. Beschrijving van de eerste hulp
In geval van spatten of contact met de huid
Overvloedig spoelen met water.
In geval van blootstelling door inhalatie
Verse lucht verschaffen Eventueel een dokter raadplegen.

Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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In geval van spatten of contact met de ogen
Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water en gedurende verschillende minuten, terwijl de
oogleden open worden gehouden. Een specialist raadplegen.
In geval van ingestie
Indien de hoeveelheid zwak is, overvloedig de mond spoelen met water en een dokter raadplegen.
Indien de hoeveelheid belangrijk is, niets te drinken geven, niet doen braken. Naar hospitaal
overbrengen en het etiket of de veiligheidsfiche tonen van het product.
4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, ernstige en uitgestelde
Geen enkel gegeven is beschikbaar.
4.3. Indicatie van de eventuele onmiddellijke medische zorgen en bijzondere behandelingen die
nodig zijn
Specifieke en onmiddellijke behandeling: Overvloedig schoonwassen.
SECTIE 5. Maatregelen van brandbestrijding
Niet Ontvlambaar
5.1. Blusmiddelen
Alle middelen voor brandbestrijding zijn geschikt.
5.2. Bijzondere gevaren als gevolg van de stof of het mengsel
Geen rookvormen inademen.
5.3. Raadgevingen aan de brandweerlui
Geen enkel gegeven is beschikbaar.
SECTIE 6. Maatregelen te nemen in geval van verspreiding bij ongeval
6.1. Individuele beschermingsmaatregelen en procedures in spoedgevallen
Verwijzen naar de beschermingsmaatregelen opgesomd in de secties 7 en 8.
Voor de niet-hulpverleners: Het contact vermijden met de ogen, de huid en het inademen van
stofdeeltjes vermijden. Het product behandelen met aangepaste kledij (handschoenen, overall, enz.)
In geval van opwaaien van stofdeeltjes, een stofmasker dragen.
Voor de hulpdiensten: De mensen die ingrijpen zijn uitgerust met aangepaste individuele
beschermingsequiperingen (refereren naar sectie 8).
6.2. Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het leefmilieu
Elke penetratie vermijden in de oppervlaktewaters en de riolen.
6.3. Methodes en materiaal voor reiniging / recuperatie

Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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Het droge product verzamelen door gebruik van reinigingsmethodes waarbij het opwaaien van
stofdeeltjes wordt vermeden, en deze deponeren in een aangepaste container. Na verharding, kan het
product worden opgehaald en vernietigd als afval van de bouwsector.
SECTIE 7. Behandeling en opslag
7.1. Voorzorgen te nemen voor een behandeling zonder gevaar
De handen wassen na elk gebruik. De bezoedelde kleren afnemen en wassen vooraleer deze opnieuw
te gebruiken. Bij voorkeur behandelen in voldoend verluchte lokalen. Het opwaaien van stofdeeltjes
vermijden tijdens de behandeling, een anti-stofmasker dragen. Contact vermijden met huid en ogen.
Aanbevolen equiperingen en procedures
Voor de individuele bescherming, zie sectie 8.
De aangeduide voorzorgsmaatregelen in acht nemen die op het etiket staan alsmede de
reglementeringen van arbeidsbescherming. In elk geval contact vermijden met de ogen.
Verboden equiperingen en procedures
Het is verboden te roken, te eten of te drinken in de lokalen waar het mengsel wordt gebruikt. Nooit
de verpakkingen openen met druk.
7.2. Noodzakelijke voorwaarden om de veiligheid te verzekeren van de opslag, rekening houdend
met eventuele incompatibiliteiten.
Geen enkel gegeven is beschikbaar
Opslag : Bewaren buiten het bereik van kinderen. Stockeren beschermd tegen vochtigheid.
Verpakking : Altijd bewaren in verpakkingen met een materiaal dat identiek is aan dat van oorsprong.
7.3. Bijzondere uiteindelijke gebruiksvorm(en)
Geen enkel gegeven is beschikbaar
SECTIE 8. Controle van de blootstelling / individuele bescherming
8.1. Controleparameters
Limietwaarden blootstelling
TLV - TWA: 10 mg/m3 - Conc. Maximum Gemiddelde op 8 uren
8.2. Controle van de blootstelling
Het contact vermijden met de slijmvliezen, de ogen en de
handen, In de ogen niet wrijven met vuile handen.
De personen die antecedenten hebben met huid-overgevoeligheid mogen in geen geval dergelijke
producten behandelen.

Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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Individuele beschermingsmaatregelen,
zoals
de individuele beschermingsequiperingen
Pictogrammen van verplichte dracht van individuele beschermingsequipering (EPI)

Reine en correct onderhouden individuele veiligheidsequiperingen gebruiken.
Tijdens de behandeling, niet eten, drinken of roken. De bezoedelde kleren afnemen en wassen
vooraleer deze opnieuw te gebruiken. Een aangepaste ventilatie verzekeren, vooral in de gesloten
ruimten.
Bescherming van de ogen/ het aangezicht: In elk geval contact vermijden met de ogen. Vóór elke
behandeling van poedervormen of emissie van stofdeeltjes is het noodzakelijk een bril te dragen die
beantwoordt aan de norm NF EN 166.
In de nabijheid een bron voorzien van fris water of een oogfontein in geval van spatten in de ogen,
voor het spoelen van de huid en de ogen.
Bescherming van de ademhalingswegen: Het inademen vermijden van stofdeeltjes. Een aangepast
stofmasker dragen.
Bescherming van de handen: Aangepaste beschermingshandschoenen dragen in geval van verlengd of
herhaald contact met de huid.
Bescherming van het lichaam: Het contact vermijden met de huid. In elk geval contact vermijden met
de ogen. Gesloten werkkleren dragen die de voorarmen beschermen als verlengstuk van de
handschoenen. Na contact met het product, zullen alle bevuilde delen van het lichaam moeten
gewassen worden. Vooral opletten voor product dat kan overblijven tussen de huid en de klederen,
het uurwerk, de schoeisels.
SECTIE 9. Fysische en scheikundige eigenschappen
9.1. Inlichtingen betreffende de essentiële fysische en scheikundige eigenschappen:
Aspect: Poeder
pH: Sterke basis tussen 11 en 13,5
Vlampunt: Niet van toepassing
Dampdruk Niet van toepassing
Dichtheid droog: +/- 1.9 kg/m3
Dichtheid vochtig: +/- 2.3 kg/m3
SECTIE 10. Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit

Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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Geen enkel gegeven is beschikbaar
10.2. Scheikundige stabiliteit
Dit mengsel is stabiel tegen de voorwaarden van behandeling en opslag aanbevolen in sectie 7.
10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reactie
Geen enkel gegeven is beschikbaar.
10.4. Te vermijden voorwaarden
Vochtigheid vermijden. De vochtigheid kan de verharding van de mortel veroorzaken.
10.5. Incompatibele Materies
Geen enkel gegeven is beschikbaar
10.6. Producten van gevaarlijkedecompositie
Geen enkel gegeven is beschikbaar
SECTIE 11. Toxicologische inlichtingen
Sensibilisatie voor de ademhaling: De inademing van stofdeeltjes kan een irritatie veroorzaken van de
ademhalingswegen.
Huidcorrosie/huidirritatie : Het cement kan de vochtige huid irriteren. Een langdurig contact met verse
cement kan een verbranding veroorzaken van de huid.
Ernstige oogletsels/oogirritatie : Het contact met de ogen kan een ernstig oogletsel veroorzaken.
Andere informatie : In geval van belangrijke ingestie kan de cement brandwonden veroorzaken van de
mond, de slokdarm en de maag.
SECTIE 12. Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Geen enkele informatie over giftige stoffen in het water is beschikbaar over de stoffen.
Elke afstroming van het product in de riolen of waterwegen dient te worden vermeden.
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Geen enkel gegeven is beschikbaar.
12.3 Potentieel van bio-accumulatie
Nul.
12.4 Mobiliteit op de grond
Nul.
12.5

Andere nefaste effecten

In geval van accidentele storting in afvalwaters, veroorzaakt het cementpoeder een lichte verhoging
van de pH. De cement is een stabiel materiaal dat definitief zijn componenten vastlegt en deze
onoplosbaar maakt.
SECTIE 13. Beschouwingen inzake de eliminatie.
Methodes van behandeling van de afval: Niet storten in de riolen of in waterwegen.
Na verharding kan het product worden geëlimineerd zoals de andere bouwafval mits eerbiediging van
de geldende reglementeringen.
Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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Afvalproducten: Het beheer van de afvalproducten gebeurt zonder de menselijke gezondheid in gevaar
te brengen of het leefmilieu te schaden. Recycleren of vernietigen overeenkomstig de geldende
wetgevingen.
De bodem of het water niet bezoedelen met de afvalproducten, niet overgaan tot hun eliminatie in
het leefmilieu.
Bevuilde verpakkingen: Volledig het recipiënt leegmaken. Het etiket bewaren op het recipiënt.
Overdragen aan een erkende vernietiger.
SECTIE 14. Informatie met betrekking tot het transport
Niet gevaarlijke goederen volgens de regelingen over het transport
SECTIE 15. Reglementaire inlichtingen
15.1. Reglementeringen/bijzondere wetgeving inzake de stof of het mengsel inzake veiligheid,
gezondheid en leefmilieu
Geen enkel gegeven is beschikbaar
15.2 Evaluatie van de scheikundige gezondheid
Geen enkel gegeven is beschikbaar.
SECTIE 16. Andere inlichtingen
De werkvoorwaarden van de gebruiker voor ons onbekend zijnde, zijn de inlichtingen aangegeven in
de huidige veiligheidsfiche gebaseerd op de staat van onze kennis en op de communautaire en
nationale reglementeringen.
Het mengsel mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke gespecificeerd zijn in
sectie 1 zonder vooraf schriftelijk behandelingsinstructies te hebben bekomen.
Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen
om te beantwoorden aan de eisen van de wetten en lokale reglementeringen.
De inlichtingen gegeven in de huidige fiche dienen te worden beschouwd als een beschrijving van de
vereisten van veiligheid met betrekking tot ons product en niet als een waarborg van de eigenschappen
van dit laatste.
Omschrijving van de zinnen H
H 315 Veroorzaakt huidirritatie
H 317 kan sensibilisatie meebrengen door contact met de huid
H 318 Veroorzaakt ernstige oogletsels
H 335 Kan de ademhalingswegen irriteren

Aanvaarding: Verantwoordelijke SIPPT
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