
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: PREMARK®

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Thermoplast voor wegseinwezen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Bedrijf: LKF Materials A/S

Adres: Longelsevej 34

Postcode: 5900 Rudkøbing

Land: DENEMARKEN

E-mail: msds@lkf.dk

Telefoon: +45 63517171

Fax: +45 63517182

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP-classificatie - overige
informatie:

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet
kenmerkingsplichtig. Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de
CLP-verordening (1272/2008)

2.2. Etiketteringselementen

Voorzorgsmaatregelen

P232 Tegen vocht beschermen.

P402 Op een droge plaats bewaren.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

Aanvullende informatie

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.

2.3. Andere gevaren

Geen bijzondere noembare gevaren. Let op de informatie over de veiligheidsgegevens

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
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Stof CAS nummer EG Nr. REACH Reg. Nr. Concentratie Notities CLP-classificatie

Quartz - not
resp.

14808-60-7 238-878-4 25 - 50%

Resin acids and
Rosin acids,
maleated, esters
with glycerol

94581-16-5 305-515-7
02-2119781501-
41-xxxx

5 - 15%
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Aquatic Chronic 4;H413

Titandioxid 13463-67-7 236-675-5
01-2119489379-
17-xxxx

1 - 8%

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen en de H-zinnen.

Ingrediënten commentaren: Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening (1272/2008)

RUBRIEK 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

Inademing: Blootstelling aan stof/dampen/aërosols: Zoek frisse lucht op. Raadpleeg een dokter als de
klachten aanhouden.

Inname: Drink water. Raadpleeg een arts wanneer u zich onaangenaam voelt.

Huidcontact: Afspoelen met water. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.

Oogcontact: Spoel overvloedig met water tot irritatie verdwijnt. Raadpleeg een dokter als de klachten
aanhouden.

Verbranding: Het gesmolten product kan zware verbrandingen veroorzaken. Na contact met het
gesmolten product betroffen stuk huid snel met water koelen. Raadpleeg een dokter als de
klachten aanhouden.

Algemeen: Tot nu toe geen symptomen bekend. Laat bij raadpleging van een arts het
veiligheidsinformatieblad of het etiket zien. Kan bij reeds gesensibiliseerde personen
allergisch eczeem veroorzaken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Brand blussen met koolzuur, poeder, schuim of waterspray.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen water in een dichte straal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden. Bij het inademen van
ontledingsproducten, het slachtoffer naar buiten naar een rustige plaats brengen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Koolmonoxide kan worden gevormd bij onvolledige verbranding. Bij kans op blootstelling aan dampen en uitlaatgassen moet
zelfstandig werkende beademingsapparatuur worden gedragen. Verwijder houders uit de gevarenzone indien dit kan 3 / 6
gebeuren zonder risico. Vermijd het inademen van dampen en rookgassen ¿ zoek frisse lucht op.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de
hulpdiensten:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Voor de hulpdiensten: Gebruik het product onder goed geventileerde omstandigheden, bij voorkeur buiten.
Stromend water en oogdouche dienen ter beschikking te staan. Was de handen vóór de
werkpauzes, vóór gebruik van de sanitaire voorzieningen en op het einde van de werkdag.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in grootte hoeveelheid in het riool laten aflopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veeg de stof op.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Gebruik het product onder goed geventileerde omstandigheden, bij voorkeur buiten. Stromend water en oogdouche dienen ter
beschikking te staan. Was de handen vóór de werkpauzes, vóór gebruik van de sanitaire voorzieningen en op het einde van de
werkdag.
Vermijd hantering die tot stofvorming leidt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het product moet veilig worden bewaard, buiten het bereik van kinderen en niet in de buurt van voedsel, dierenvoer, medicijnen
enz. Opslaan in een droge ruimte.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Juridische basis: Wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenregeling, van wettelijke grenswarden, MAC-lijst
2007

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Maatregelen ter beheersing van
blootstelling:

Zorg voor compliantie met plaatselijke uitstootregels.

Persoonlijke beschermende
uitrusting,
oog/gezichtsbescherming:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Persoonlijke beschermende
uitrusting, hand bescherming:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Persoonlijke beschermende
uitrusting, huidbescherming:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Persoonlijke beschermende
uitrusting,
ademhalingsbescherming:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
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ademhalingsbescherming:

Verhittingsgevaren: Geen water in de container binnenlaten.

Overige Informatie: Zorg voor compliantie met plaatselijke uitstootregels.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Parameter Waarde/eenheid

Toestand Granulaat

Kleur

Geur Reukloos.

Oplosbaarheid

Ontploffingseigenschappen Niet-explosief

Oxiderende eigenschappen

Parameter Waarde/eenheid Opmerkingen

pH (oplossing voor gebruik) Geen data

pH (concentraat) Geen data

Smeltpunt 90 - 150 °C

Vriespunt Geen data

Beginkookpunt en kooktraject 260 > °C

Vlampunt 250 > °C

Verdampingssnelheid Geen data

Ontvlambaarheid (vast, gas) Geen data

Ontvlambaarheidsgrenswaarden Geen data

Explosielimieten Geen data

Dampspanning Geen data

Dampdichtheid Geen data

Relatieve dichtheid Geen data

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water Geen data

Zelfontbrandingstemperatuur Geen data

Ontledingstemperatuur: Geen data

Viscositeit Geen data

Geurdrempelwaarde Geen data

9.2. Overige informatie

Parameter Waarde/eenheid Opmerkingen

Dichtheid 1,8-2,2  g/cm³

Overige Informatie: Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reageert met sterke oxidatiemiddelen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden
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Vermijd contact met vochtigheid en water.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxydatie opslag-ruimte.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Product lost op bij brand of bij verhitting tot hoge temperaturen en er kunnen toxische gassen zoals CO / CO2 vrijkomen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit: Het inslikken kan last veroorzaken. Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen
testgegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens SMB-3-PH-11/501.

Acute toxiciteit- inademing: Het product maakt geen gevaarlijke dampen vrij. Het product hoeft niet te worden
geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.

Huidcorrosie / irritatie: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens SMB-3-PH-11/501.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Kan licht irriterend zijn. Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens
beschikbaar.

Carcinogene eigenschappen: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.

Voortplantingstoxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.

Aspiratiegevaar: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
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13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Vermijd het lozen in riolen of het oppervlaktewater. Verlies en afval dienen in gesloten en dichte vaten te worden verzameld en
naar het plaatselijke inzamelpunt voor chemisch afval te worden gestuurd.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste classificatie van het afval.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer: Niet van toepassing. 14.4. Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

Niet van toepassing. 14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing.

14.3.
Transportgevarenklasse(n):

Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Overige Informatie: Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Overige Informatie: Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versie historie en indicatie van wijzigingen

Versie Revisie datum Verantwoordelijk Wijzigingen

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015
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1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

1.0.0 29-4-2015

Overige Informatie: De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen
verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van
ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en
voorschriften.

Opleidingen advies: Grondige kennis van dit veiligheidsblad moet worden vooropgesteld.

Lijst met relevante H-zinnen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Document taal: NL
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