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Natuursteen Vloerwas 
 
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / 
ONDERNEMING  
Produktnaam:  Natuursteen Vloerwas  
Firmanaam:  StoneTech BV  
  Woudenbergseweg 19 D-1 
  3707 HW  Zeist 
  Tel +31 (0)88 350 20 00 
  Fax +31 (0)88 350 20 20 
 
Tel (in geval van nood): +1 703 527 3887 Chemtrec,Arlington,Virginia,USA  
 
2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN  
Ingrediënten: DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER 7.0-8.0%  
CAS: 111-90-0  
[Xi] R36  
•  
AMMONIA SOLUTION...50% 0.1-0.2%  
EINECS: 215-647-6 CAS: 1336-21-6  
[C] R34; [N] R50  
 
3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN  
Belangrijkste gevaren: Geen belangrijk risico.  
 
4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)  
Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.  
Kontact met ogen: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.  
Inslikken: Er kan zich braken voordoen.  
Inademen: De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen.  
 
4. EERSTEHULPMAATREGELEN (AKTIE)  
Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Verwijder alle vervuilde 
kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. De aangetaste huid 
gedurende 10 minuten met stromend water wassen, of langer indien de substantie nog op de 
huid is.  
 
Kontact met ogen:  
Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Raadpleeg een arts.  
Inslikken: Mond met water spoelen. Geen braakwekkende middelen toedienen. Raadpleeg 
een arts.  
Inademen: Raadpleeg een arts. Verwijder patiënt van blootstelling ervoor zorgend dat uw 
eigen veiligheid niet in gevaar gebracht wordt.  
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN  
Blusmiddelen: Waterspray. Kooldioxide. Alcohol of polymeerschuim. Geen droge chemische 
poeders  
gebruiken.  
Blootstellinggevaren: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.  
Bescherming brandbestrijders: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. 
Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.  
 
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT  
Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden 
aangaande persoonlijke bescherming.  
Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van  
vloeistof te voorkomen.  
Milieu voorzorgsmaatregelen: Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De 
gemorste stof indammen.  
Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen. Naar een af te sluiten 
geëtiketteerde afvalhouder overpompen en op een gepaste manier verwijderen.  
 
7. HANTERING EN OPSLAG  
Hanteringvereisten: Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.  
Opslagcondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten 
houden.  
Geschikte verpakking: Roestvrij staal. Gecoat staal. Polyethyleen.  
 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 
BESCHERMING  
Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.  
Bescherming van ademhaling: Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in 
geval van nood.  
Bescherming van de handen:  
Beschermende handschoenen.  
Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril met zijkleppen.  
Bescherming van de huid: Beschermende kleding.  
 
 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  
Toestand: Vloeistof  
Kleur: Wit  
Geur: Karakteristieke geur  
Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria)  
Oplosbaarheid in water: Mengbaar  
Viscositeit: Niet vicieus  
Dampdruk: 23 mbar 20 °C  
pH: 8.0 - 8.8  
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT  
Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.  
Te vermijden omstandigheden: Hitte. Direct zonlicht.  
Gevaarlijke ontledingsprod: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.  
[vervolgd..]  



 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD  

Pagina 3/3  
Uitgegeven: 06/10/03  
Revisie nr. 1 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE  
Blootstellingplaatsen: Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.  
 
12. MILIEU-INFORMATIE  
Mobiliteit: Niet vluchtig.  
 
Persistentie en afbraak: Niet biologisch afbreekbaar.  
Mogelijke bio accumulatie: Geen gegevens beschikbaar.  
Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar.  
 
13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING  
Verwijderinghandelingen: D10 Verbranding op het land.  
Verwijderen van verpakking: Na wassen eventueel geschikt voor hergebruik.  
Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale 
voorschriften met betrekking tot verwijdering.  
 
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER  
ADR / RID  
IMDG / IMO  
IATA / ICAO  
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE  
Gevarensymbolen: Geen belangrijk risico.  
P-zinnen: Bevat proxel gxl. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
WGK: 1  
Opmerking: De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste 
voorschriften aan die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad 
beschreven produkt. De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er 
nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle 
van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.  
 
16. OVERIGE INFORMATIE  
R-zinnen van deel 2: R36: Irriterend voor de ogen.  
R34: Veroorzaakt brandwonden.  
R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.  
Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, 
maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. 
Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het 
hanteren van het hierboven vermelde product. 


