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1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de 
vennootschap/onderneming 
 

� Informatie over het product: 
  

� Handelsnaam:  STONETECH NATUURSTEEN COATING  
� Fabrikant/leverancier: StoneTech BV 

              Woudenbergseweg 19 D-1 
                  3707 HW  ZEIST 
               +31 (0)88 – 350 20 20 

� Inlichtingengevende sector: 
� Inlichtingen in noodsituatie: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
  
 
Chemische karakterisering 

� Beschrijving:  
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. 

� Gevaarlijke inhoudstoffen: 
         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Risico’s 
 

� Gevaaromschrijving: 
geen bijzondere 

� Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: 
R10: Ontvlambaar 

� Classificatiesysteem: 
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld 
met vakliteratuur en van de onderneming. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Eerste hulp maatregelen 
 

� Na het inademen: frisse lucht toevoeren, bij klachten een arts raadplegen. 
� Na huidcontact: over het algemeen is het product niet prikkelend voor de 

huid. 
� Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend 

water spoelen. 
� Na inslikken: als de klachten niet afnemen een arts raadplegen. 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

� Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met 
waterstraal of schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden. 

� Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige 
waterstraal. 

� Speciale beschermende kleding: geen bijzondere maatregelen nodig. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat 
 

� Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: 
Beschermende kleding dragen. Niet beschermde personen op afstand 
houden. 

� Maatregelen ter bescherming van het milieu: 
Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen. 

� Procedure voor het reinigen/opnemen: 
Met vloeistofbindend materiaal  (zand, bergmeel, zuurbinder, universele 
binder, zaagmeel) opnemen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Hantering en opslag 
 
Hantering 

� Informatie m.b.t. veilig hanteren:  
Voor een goede ventilatie op de arbeidsplaatsen zorgen. 

� Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: 
Ontstekingsbronnen op afstand houden, niet roken. 
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. 
  

Opslag 
� Eigen ten opzichte van opslagruimte en tanks: 

Geen bijzondere eisen. 
� Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: 

Niet noodzakelijk 
� Opslagklasse:  
� VbF: A II 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

� Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: 
Geen aanvullende gegevens, zie 7. 

� Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht 
genomen moeten worden:  
Cas-nr.  Benaming  Waarde-eenheid: 
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die m.b.t. de 
arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. 

� Aanvullende gegevens: 
Als basis dienden de lijsten die bij opstelling geldig waren. 

 
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 

� Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 
Vóór pauze en aan het einde van het werk handen wassen.  

� Ademhalingsbescherming: 
Bij onvoldoende ventilatie zorgen voor ademhalingsbescherming. 

� Handbescherming: 
Niet noodzakelijk.  

� Oogbescherming: 
Nauw aansluitende schutbril dragen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Physische en chemische eigenschappen 
 

� Vorm:    Vloeibaar 
� Kleur:    Kleurloos 
� Reuk:    Karakteristiek 

 
Toestandsverandering: 

� Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald  
� Kookpunt/traject:   145 C        
� Vlampunt:   41 C  
� Ontstekingstemperatuur: 240 C 
� Zelfontsteking:    Het product is niet uit zichzelf ontbrandend. 
� Ontploffingsgevaar:   

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van 
ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. 
 

Ontploffingsgrenzen: 
� Onderste:   0,6 Vol % 
� Bovenste:   6,5 Vol %  
� Dichtheid:   Bij 20 C 0,78 g/cm3 

 
Oplosbaar in/mengbaar met:  

� Water:   Niet resp. gering mengbaar. 
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Viscositeit:         (Vervolg op blz. 3) 

� Kinematisch:   Bij 20 C 15S DIN 53211/4 
 

Oplosmiddelgehalte 
� Organisch oplosmiddel: 90,0 % 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
 

� Thermische ontleding/te vermijden omstandigheden: 
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. 

� Gevaarlijke reacties:  
Geen gevaarlijke reacties bekend. 

� Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Toxicologische informatie 
 
Acute toxiciteit: 
Primaire aandoeningen: 

� Op de huid:  
Geen prikkelend effect. 

� Aan het oog: 
Geen prikkelend effect. 

� Overgevoeligheid: 
Geen effect van overgevoeligheid bekend. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Ecologische informatie 
 

� Algemene informatie: 
Geen gevaar voor water bekend 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Instructies voor verwijdering 
 
Product: 

� Aanbeveling: 
Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in riolering komen. 
 

Niet gereinigde verpakkingen: 
� Aanbeveling: 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

� Vervoer over land: 
ADR/RID en GGVE (Grensoverschrijdend/binnenland) 

� Opmerkingen: 
Befőrderung nach RN 2301a 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Wettelijk verplichte informatie 
 

� Kenmerking volgens EEG-richtlijn:  
Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake 
gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt. 

 
Kenletter en gevaaromschrijving van het product: 

� R-zinnen: 
10: Ontvlambaar 

� Classificatie volgens VbF: 
A II 

 
� Technische aanwijzing lucht: 

Klasse  Aandeel in % 
NK  90,0 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. Overige informatie 
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij 
beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen 
contractuele rechtsbetrekking.  

 
 
 


