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

1.1. Productidentificatie
Productvorm: Mengsel
Handelsnaam: Montagepasta 803
Chemische karakterisering: Keramische pasta

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van destof of het mengsel en ontraden gebruik
Hoofdgebruikscategorie: Montagepasta, product dat uitsluitend voor professioneel

gebruik dient.
Afgeraden gebruiksvormen: Geen relevante gegevens beschikbaar.

1.3. Detailsbetreffendedeverstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant:

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
VOOR NOODGEVALLEN: +31 (0)33 434 10 50, alleen tijdens kantooruren

Land: Nederland
Organisatie/bedrijf: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Adres: Huispostnummer B.00.118

PO Box 85500
3508 GA Utrecht

Noodnummer +31 (0)30 274 88 88

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van destof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 2 H411

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

2.2 Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)

Eenzet Handelsonderneming BV
Glashorst 109 A
3925 BR Scherpenzeel - Nederland
T +31 (0)33 434 10 50 - F +31 (0)33 277 47 69
verkoop@eenzet.nl - www.eenzet.nl
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GHS09

Signaalwoord (CLP) Niet van toepassing.

Gevarenaanduidingen (CLP)
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P273 Voorkom lozing in het milieu
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor

gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale,
regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

2.3 Anderegevaren
Geen relevante gegevens beschikbaar.

3. Samenstellingen informatie over de bestanddelen

3.1. Stof
Montagepasta

3.2. Mengsel
Naam Productidentificatie % Indelingconform

Verordening (EG) Nr.
1272/ 2008 [CLP]

Zinkoxide CAS-nr: 1314-13-2 1-5 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen indien hierboven vermeld: zie onder rubriek 16.

4. Eerste hulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van deeerstehulpmaatregelen
Algemeen Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts

raadplegen. Na een adequate eerste hulp is geen verdere
behandeling nodig, tenzij symptomen terugkomen.

Na inademing Breng het slachtoffer in de frisse lucht, naar een rustige plek
en indien noodzakelijk een arts raadplegen. Bij
bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en
een arts raadplegen.
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Na inslikken: Mond met water spoelen. Nooit bij een bewusteloze persoon
iets toedienen via de mond. GEEN braken opwekken. Een arts
raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

Na huidcontact: Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen en
ondertussen alle verontreinigde kleding uittrekken. Kleding
wassen alvorens deze opnieuw te dragen. Indien kleding
vastzit aan de huid, deze niet verwijderen.

Na oogcontact: Onmiddellijk met overvloedig water wassen, ook onder de
oogleden.

4.2. Belangrijkste acuteen uitgesteldesymptomen en effecten
Na inademing: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een

ernstig risico met zich mee te brengen voor de ademhaling.

Na huidcontact: Kan vlekken op de huid veroorzaken. Kan een lichte
huidirritatie veroorzaken.

Na oogcontact: Kan de ogen kleuren. Kan oogirritatie veroorzaken.

Na inslikken: Kan lichte irritatie veroorzaken.

4.3. Vermelding van devereiste onmiddellijkemedischeverzorging en specialebehandeling
Geen relevante gegevens beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor

omringend vuur.
Ongeschikte blusmiddelen: Waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.
Brandgevaar: Geen gegevens beschikbaar over dit specifieke product, maar

analoge producten tonen aan dat dit product beschouwd
dient te worden als: Geen brandgevaar.

Explosiegevaar: Het product is niet explosiegevaarlijk.

Gevaarlijke ontledings- Vorming van schadelijke/irriterende gassen/dampen.
producten in geval van vuur

5.3. Adviesvoor brandweerlieden



Veiligheidsinformatieblad
Opgemaakt volgens Verordening (EG)
nr.1907/2006 en (EG) nr. 453/2010

Pagina 4 van 10
Revisie nr: 2

Datum: 27-11-2015
Vervangt: nr. 1

Vervangt datum: 7-5-2015

Montagepasta 803
Blusinstructies: Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische

brand. Koel de tanks/vaten af door te besproeien met water
of breng ze in veiligheid.

Bescherming tijdens Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheids-
brandbestrijding: uitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

Overige informatie: Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermendeuitrusting en noodprocedures
Algemene maatregelen: Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Vermijd

inademing van stof, nevel en verstuivingen. Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

6.1.1. Voor anderepersonen dan dehulpdiensten
Beschermingsmiddelen: Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Zie hoofdstuk 8.

Noodprocedures: Zorg voor voldoende ventilatie. Draag bij onvoldoende
ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsapparaat.
Zorg dat onbeschermde personen niet binnenkomen.

6.1.2 Voor dehulpdiensten
Beschermingsmiddelen: Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Zie hoofdstuk 8.

Noodprocedures: Zorg voor voldoende ventilatie. Draag bij onvoldoende
ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsapparaat.
Zorg dat onbeschermde personen niet binnenkomen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

6.3. Insluiting- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes: Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van

een absorberend product. Restanten wegspoelen met
overvloedig water.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie sectie(s) 8 en 13.

7. Hanteringen opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van destof of het mengsel
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Voorzorgsmaatregelen voor Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
het veilig hanteren van de Vermijd onnodige blootstelling.
stof of het mengsel:

Hygiënische maatregelen: Hanteren in overeenstemming met goede industriële
hygiëne- en veiligheidspraktijken. Niet eten, drinken of roken
op de werkplek.

7.2. Voorwaarden voor een veiligeopslag, met inbegrip van incompatibeleproducten
Opslagvoorwaarden: Buiten bereik van warmte houden. Beschermen tegen

bevriezing. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verbod op gemengde opslag: Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief
dierenvoer.

Opslagplaats: Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. In
goed gesloten verpakking bewaren.

Verpakkingsmateriaal: In de oorspronkelijke verpakking opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen relevante gegevens beschikbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstellingen persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Geen relevante gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische De ruimte ventileren. Nood-oogdouches en veiligheids-
maatregelen: douches dienen geïnstalleerd te zijn in nabijheid van elke plek

waar mogelijk blootstelling plaatsvindt.

Persoonlijke beschermings- Handschoenen. Beschermende kleding. Veiligheidsbril. Bij
uitrusting: hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker.

Bescherming handen: Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese
standaardnorm NF EN 374 of equivalent), bijv. Handschoenen
van pvc – Beschermende handschoenen van nitrilrubber.
Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld,
is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet
vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik
worden getest.

Oogbescherming: Draag een goed aansluitende veiligheidsbril of
gelaatsbescherming.
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Bescherming van de huid Draag geschikte beschermende kleding.
en het lichaam:

Bescherming luchtwegen: Bij normale gebruiksomstandigheden is geen bescherming
van de luchtwegen nodig. Bij hoge damp-/gasconcentratie:
gasmasker.

Beperking en controle van Voorkom lozing in het milieu
de blootstelling van het
milieu:

Overige informatie: Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief
dierenvoer.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatieover fysischeen chemischebasiseigenschappen
Algemene gegevens

Fysische toestand Pasta
Voorkomen Hoog viskeus
Kleur Beige
Geur Zwak
Geurgrens Geen gegevens beschikbaar
pH Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt Geen gegevens beschikbaar
Stol-/Vriespunt Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar
Ontbindingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas) Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 ͦC Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid 1,1 g/cm3 (20 Cͦ)
Oplosbaarheid Water: Onoplosbaar
Log Pow Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen Het product is niet explosiegevaarlijk
Oxiderende eigenschappen Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen relevante gegevens beschikbaar.



Veiligheidsinformatieblad
Opgemaakt volgens Verordening (EG)
nr.1907/2006 en (EG) nr. 453/2010

Pagina 7 van 10
Revisie nr: 2

Datum: 27-11-2015
Vervangt: nr. 1

Vervangt datum: 7-5-2015

Montagepasta 803

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Geen relevante gegevens beschikbaar.

10.2. Chemischestabiliteit
Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Tevermijden omstandigheden
Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkendematerialen
Sterke zuren. Oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijkeontledingsproducten
Indien blootgesteld aan hogere temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten
ontstaan zoals: koolmonoxide, kooldioxide, rook en stikstofoxiden (NOx).

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologischeeffecten
Acute toxiciteit: Niet ingedeeld.

Het product is niet getest.
Geschat op basis van de bestanddelen.

MP-803
Geen relevante gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie: Niet ingedeeld.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet ingedeeld.

Sensibilisatie van de lucht- Leidt voor zover bekend niet tot overgevoeligheid.
wegen en de huid:

Mutageniteit in geslachts- Niet ingedeeld.
cellen:

Kankerverwekkendheid: Niet ingedeeld.

Giftigheid voor de voort- Niet ingedeeld.
planting:
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Specifieke doelorgaan- Niet ingedeeld.
toxiciteit (herhaalde
blootstelling):

Gevaar bij inademing: Niet ingedeeld.

Overige informatie: Er is geen experimenteel onderzoek naar het product
beschikbaar. De verstrekte informatie is gebaseerd op onze
kennis van de bestanddelen en de indeling van het product is
bepaald aan de hand van berekeningen.

12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Ecologie – algemeen: Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen relevante gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Geen relevante gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in debodem
Geen relevante gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB- beoordeling
Geen relevante gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijkeeffecten
Geen relevante gegevens beschikbaar.

13. Instructiesvoor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval): Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Aanbevelingen voor afval- Niet in riool lozen.
waterverwijdering:

Aanbevelingen voor afval- Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in
verwijdering: overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het

verwijderen van afval.

14. Informatiemet betrekking tot het vervoer

(Spoor)wegvervoer
ADR/RID

Zeevervoer
IMDG

Luchtvervoer
IATA
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14.1 VN-Nummer N.v.t. N.v.t. N.v.t.
14.2 Juiste ladingnaam
(overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN)

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

14.3
Transportgevarenklasse(n)

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

14.4 Verpakkingsgroep N.v.t. N.v.t. N.v.t.
14.5 Milieugevaren N.v.t. N.v.t. N.v.t.

- Milieugevaarlijk
- Mariene

verontreiniging
- Overige informatie

14.6 Bijzondere voorzorgen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing.

15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheid, gezondheid- enmilieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-Voorschriften
Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII.
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH.
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld.

Nationale voorschriften
Duitsland
Waterbedreigingsklasse 2 – waterbedreigend
(WGK):
WGK opmerking: (Geschatte waarde).

Internationale voorschriften
NSF International/Nonfood Compounds Registration Program

Categorie H1
NSF Registration No. 136607

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.
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16. Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:
Samenstelling en informatie over de bestanddelen. Regelgeving.

Gegevensbronnen Echa.europa.eu
Fabrikant/leverancier.
Richtsnoer voor etikettering en verpakking in
overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008
Verordening (EG) nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Deze informatie isgebaseerd op onzehuidige kennisen isbedoeld om het product tebeschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids- enmilieu-aspecten. Het mag dusniet worden opgevat alsgarantie voor specifiekeeigenschappen van het product.


