
VELUVINE B.V.
CEPE GROEPS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Conform EG 1907-2006

1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING.

Product naam: Glasparels, Nastrooi middel (mengsel Glasparels / Stroefmakendmiddel)
Toepassing: Wegmarkeringproduct
Firma: VELUVINE B.V.
Adres Ramshoorn 11

4824 AG  Breda
Telefoon: 0031 (0)76-5421200
E-mail: msds@veluvine.nl
Land: Nederland

2. IDENTIFICATIE VAN DE RISICO'S VAN HET PREPARAAT.

Symbolen: n.v.t.
Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC Richtlijn 2001/58/EC

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

Stoffen die risico's voor de gezondheid en het milieu vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEC
Naam Concentratie bereik Symbool R-Zinnen

4. EERSTE HULP MAATREGELEN.

Algemeen: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen bij een
bewusteloos persoon.

Inademing: Geen schadelijke effecten bekend.
Contact met de ogen Contact lenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver

stromend water, terwijl de ogen worden open gehouden. Een arts raadplegen.
Contact met de huid: Geen schadelijke effecten bekend.
Opname door de mond: Geen schadelijke effecten bekend.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Blusmiddelen: n.v.t. niet brandbaar
Aanbevelingen: Niet brandbaar.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUCT.

Vermijd stofvorming. Individueel stofmasker moet gebruikt worden in stofrijke omgeving
Geen gevaar voor de gezondhuid of het milieu.
Veeg gemorst materiaal op ter verkoming van uitglijden.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering.
Houd de verpakking goed gesloten
Vermijd stofvorming. Individueel stofmasker moet gebruikt worden in stofrijke omgeving
Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.
Bewaar het product altijd in verpakking van hetzelfde materiaal en kwaliteit als de originele verpakking.
Aan de arbeidsvoorschriften m.b.t. veiligheid en gezondheid dient voldaan te worden..

MSDS NL, Glasparel nastrooimiddel versie 21-11-2007.xls Pagina 1 / 2



Product naam: Glasparels, Nastrooi middel (mengsel Glasparels / Stroefmakendmiddel) VELUVINE B.V.

Opslag.
Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur onder de 70°C, verwijderd van warmte
bronnen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING.

Voor dit product zijn geen MAC-waarden van toepassing.

Technische veiligheidsmaatregelen
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Persoonlijke bescherming
Ademhalingswegen: Bij stofvorming moeten zij gebruik maken van de juiste, goedgekeurde ademhalingsbescherming.
Handen: Een afsluitende crèmes kan helpen om de blootsgestelde huiddelen te beschermen. 
Ogen: Gebruik veiligheidsbrillen die bescherming bieden tegen spetters.
huid: geen beschermmiddelen noodzakelijk.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.

Vorm: Vast
Viscositeit: -- Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water.
Dichtheid: ca. 2,4 - 2,5 kg/l Relatieve dampdichtheid: n.v.t.
Vlampunt: -- Kookpunt (kooktraject): n.v.t.
Onderste explosiegrens: n.v.t. Dampspaning 20°C: n.v.t.
Bovenste explosiegrens: n.v.t. Oplosmiddel gehalte n.v.t.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel. Indien blootgesteld aan zeer hoge temperaturen kunnen
gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook en stikstofoxiden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het preparaat is geëvalueerd overeenkomstig de methode van
de Gevaarlijke Producten Richtlijn 2001/58/EC en ingedeeld wegens toxicologische risico's. Zie secties 2 en 15.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.

Laat het Product niet in de riolering of oppervlaktewater terechtkomen.
Restanten en geleegde verpakkingen dienen ingeleverd te worden bij erkende inzamelaars. De Verf- en Drukinktindustrie
valt onder een van de clusters van het Verpakkingsconvenant en dient geen lege verpakkingen retour te nemen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.

Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de internationale transportwetgeving (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA)

15. WETTELIJK VERPLICHT INFORMATIE

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn voor Gevaarlijke Preparaten 2001/58/EG

16. OVERIGE INFORMATIE.

De Informatie in dit veiligheidsinformatie blad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en  
overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. Zonder voorafgaande schriftelijke
gebruiksinstructies, mag het product niet worden gebruikt voor doeleinden anders dan die gespecificeerd onder
rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker de nodige maatregelen te treffen teneinde
aan de plaatselijke wetten en reglementen te voldoen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de
veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende
de eigenschappen van ons product.
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