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HANDELSNAAM : REWAH ARTIPOX HR/RB COMPONENT C
1

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

1.1

Identificatie van de stof of het preparaat:
Handelsnaam : REWAH ARTIPOX HR/RB COMPONENT C.
1.2
Identificatie van de vennootschap/onderneming:
1.2.1
Adres:
REWAH n.v.
Telefoon : (03) 475 14 14
Nijverheidsweg 24
Telefax : (03) 475 10 94
B-2240 Zandhoven
1.2.2
Inlichtingen in geval van nood:
REWAH n.v.
Telefoon : (03) 475 14 14
Zandhoven
Telefax : (03) 475 10 94
1.2.3
Informatief :
Telefoon antigifcentrum : (070) 245 245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Samenstelling en informatie over de bestanddelen
2.1
Chemische karakterisering : Zandmengsel.
2.2
Gevaarlijke bestanddelen : Geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Risico’s

3.1

Belangrijke risico’s ten aanzien van mens en milieu : Geen.
R-zinnen : Geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Eerstehulpmaatregelen

4.1
Algemene informatie :
4.2
Inhalatie : Geen.
4.3
Kontakt met de huid : Geen gevaar, wassen.
4.4
Kontakt met de ogen : Overvloedig spoelen, desnoods een arts raadplegen.
4.5
Inslikken : Niet toxisch.
4.6
Aanwijzingen voor de dokter : Geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Brandbestrijdingsmaatregelen

Onbrandbaar materiaal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Geen.
6.2
Milieuvoorzorgsmaatregelen : Geen.
6.3
Reinigingsmethoden : stofvorming vermijden, opborstelen of stofzuigen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Hantering en opslag

7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1

Hantering:
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren : Zorg voor een goede stofafzuiging.
Maatregelen ter voorkoming van brand en explosie : NT.
Opslag : Geen.
Eisen voor opslagruimten of -verpakkingen : NT.
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7.2.2
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag : Geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1

Bijkomende informatie met betrekking tot het ontwerp van technische installaties :
Zorg voor een goede stofafzuiging.
8.2
Persoonlijke beschermingsmiddelen :
8.2.1
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen : Geen.
8.2.2
Bescherming van de ademhalingswegen : Stofmasker P2.
8.2.3
Bescherming van de handen : Niet vereist.
8.2.4
Bescherming van de ogen : Niet vereist.
8.2.5
Bescherming van de huid : Niet vereist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
Fysische en chemische eigenschappen
9.1

Voorkomen :
Fysische toestand : Vaste stof.
Kleur : Lichtbruin.
Geur : Geen.
9.2
Verandering van toestand:
Smeltpunt : ± 1600 °C
Kookpunt : ± 2200 °C
Relatieve dichtheid : ± 2.6(20 °C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Stabiliteit en reactiviteit

10.1
Te vermijden omstandigheden : Geen.
10.2
Te vermijden substanties : Geen.
10.3
Gevaarlijke afbraakproducten : Geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Toxicologische informatie : Geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Ecologische informatie : Geen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Instructies voor verwijdering : Zie 6.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Informatie met betrekking tot het vervoer :
Het product is niet gevaarlijk voor transport.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
Wettelijk verplichte informatie : NT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Overige informatie:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De gegevens vervat in dit veiligheidsinformatieblad geven de huidige stand weer van onze
kennis van dit product.
Het veiligheidsinformatieblad dient als productbeschrijving met het oog op het gebruik van
het product en de veiligheidseisen. Er worden dus geen bindende toezeggingen gegeven over
producteigenschappen die contractueel vastgelegd werden. Dit veiligheidsinformatieblad is
opgesteld met de computer en om die reden niet ondertekend.
NT= niet toepasselijk

NB= niet bepaald
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