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Identificatie van de Stof of het Preparaat en van de Vennootschap / Onderneming
Identificatie van de stof of het preparaat:
Handelsnamen:
FONDOCRIL, FONDODECOR, FONDOSILOSSAN
Aanbevolen Gebruik: Hechtende grondlaag in waterige oplossing voor schilderwerk in gebouwen.
Identificatie van de vennootschap/onderneming:
Fabrikant
Adres

:
:

Telefoon
:
Telefax
:
E-mail
:
Noodnummer :

2.

Colorificio CORI snc Panato Luigino, Luciano&C.
Via Europa, 1
I-36072 Chiampo (VI)
Italia
+39 0444.68.84.88
+39 0444.68.80.07
info@coriorl.it
+39 0444.68.84.98

Samenstelling en Informatie over de Bestanddelen
De producten zijn als volgt samegesteld : synthetische harsen, minerale kleurpigmenten en stoffen,
hulpstoffen die de nodige eigenschappen voor afwerking en aanbrenging waarborgen. Alkalisch product.
De producten bevatten geen gevaarlijke, toxische of schadelijke bestanddelen in gelijke of verhoogde
concentraties dan deze voorzien in de EU-richtlijnen voor etikettering.

3.

Risico’s
Geen

4.

Eerste-Hulp-Maatregelen
Bij inhalatie (van grote hoeveelheden aan stofdeeltjes):
Het slachtoffer naar een omgeving met frisse lucht vervoeren. Bij een onregelmatige ademhaling of
ademstilstand, kunstmatige beademing toepassen en onmiddellijk een arts raadplegen en/of vervoeren
naar het ziekenhuis.
Bij contact met de huid:
Bij een langdurig contact met de huid de verontreinigde kleding reinigen en de huid grondig wassen
met water en zeep.
Bij contact met de ogen:
Onmiddellijk en overvloedig de ogen met geopende oogleden spoelen met stromend water gedurende
minstens 15 minuten. Bij aanhoudende irritatie medisch personeel raadplegen.
Bij inslikken:
Geen braken oproepen, maar wel de mond goed spoelen, overvloedig water drinken en medisch
personeel raadplegen.

5.

Brandbestrijdingsmaatregelen
De producten zijn geklasseerd als onontvlambaar.
Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de te gebruiken brandbestrijdingsmiddelen bij een brand
in de onmiddellijke omgeving.
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Maatregelen bij Accidenteel Vrijkomen van de Stof of het Preparaat
Persoonlijke Voorzorgsmaatregelen:
Vermijd elk contact met de huid en de ogen door middel van het gebruik van aangepaste werkkledij
(handschoenen, veiligheidsbril, …).
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Zo vlug als mogelijk het vrijgekomen product verzamelen. Het vrijgekomen product niet lozen in de
gootsteen, in oppervlaktewaters of grondwaters.
Reinigingsmethoden:
Het vrijgekomen product verzamelen met borstel, schop en/of truweel. Verzamelen en verwijderen
volgens de vigerende regionale of lokale richtlijnen inzake de afvoer van bouwmaterialen.

7.

Hantering en Opslag
Hantering:
Contact met de ogen en de huid vermijden. In het geval van opspritsen de ademhalingswegen en ogen
beschermen met beschermingsmasker en veiligheidsbril.
Opslag:
De producten buiten het bereik van kinderen en onbevoegden bewaren.
Uitsluitend koel bewaren in de originele verpakking, maar op een vorstvrije plaats.
Vorstgevoelig product.

8.

Maatregelen ter Beheersing van Blootstelling / Persoonlijke Bescherming
Grenswaarden voor blootstelling:
Geen specificaties
Maatregelen ter beheersing van beroepsmatige blootstelling:
Bescherming van de ademhalingsorganen:
In het geval van opspritsen, is het voorzien van een goede ventilatie en/of het dragen van een stofvrij
masker aangewezen.
Bescherming van de handen:
Ondoordringbare handschoenen dragen ter bescherming van de handen. In het geval van een langdurig
contact met de huid, de handen grondig wassen met water en zeep.
Bescherming van de ogen:
Enkel in het geval van opspritsen, een veiligheidsbril dragen ter bescherming van de ogen.
Bescherming van de huid:
Vermijd elk contact met de huid door middel van het gebruik van een aangepaste werkkledij
(handschoenen met aansluitende werkkledij, veiligheidsschoenen, …). Een beschermende crème ter
bescherming van de huid kan aangewend worden. In het geval van een langdurig contact met de huid
de verontreinigde kleding reinigen en de huid grondig wassen met water en zeep.
Maatregelen ter beheersing van milieublootstelling:
Elk vrijkomen van de producten in de lucht, aan oppervlaktewaters of grondwaters vermijden. Ingeval
van accidenteel vrijkomen, de vrijgekomen producten zo vlug als mogelijk verzamelen en verwijderen
volgens de vigerende regionale of lokale richtlijnen inzake de afvoer van bouwmaterialen.

9.

Fysische en Chemische Eigenschappen
Voorkomen
Kleur
Geur
pH-waarde
Ontvlambaarheid
Ontploffingseigenschappen
Oplosmiddel

:
:
:
:
:
:
:

vloeistof
melkwit, transparant in uitgeharde toestand
geurloos
7,5 – 8,5
klasse M0 (onbrandbaar)
niet van toepassing
water
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Stabiliteit en Reactiviteit
Stabiliteit:
stabiel
Te vermijden omstandigheden:
Vermijden te verstuiven in omgeving
Te vermijden stoffen:
Geen
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen

11.

Toxicologische Informatie
Bij inhalatie:
Er zijn hieromtrent geen specifieke gegevens beschikbaar.
Bij contact met de huid:
Langdurig contact van de producten met de huid kan aanleiding geven tot huidirritatie.
Bij contact met de ogen:
Bij contact onmiddellijk en overvloedig de ogen met geopende oogleden spoelen met stromend water
gedurende minstens 15 minuten en een oogheelkundig specialist raadplegen.
Bij inslikken:
Het inslikken van een belangrijke hoeveelheid aan product kan aanleiding geven tot de vorming van
brandwonden aan mond, slokdarm en maag.
Carcinogene werking:
Geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar omtrent mogelijke schadelijke effecten voor de mens.
Mutagene werking:
Geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar omtrent mogelijke schadelijke effecten voor de mens.
Toxische effecten op de reproductie:
Geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar omtrent mogelijke schadelijke effecten voor de mens.

12.

Ecologische Informatie
Ecotoxiciteit:
Bij de verspreiding van het product in oppervlaktewateren heeft het, in functie van de omvang van de
pollutie, een lichte verhoging van de pH-waarde van het water tot gevolg.
Mobiliteit:
Beperkte mobiliteit.
Bij contact van het product met water hecht het zich vast aan elke minerale ondergrond, waardoor het
zichzelf immobiliseert.
Persistentie en afbraak:
De producten zijn niet biologisch afbreekbaar. Zij vormen evenwel geen verontreiniging, daar zij naar
scheikundige en mineralogische samenstelling te vergelijken zijn met natuurlijke gesteenten.
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Mogelijke bioaccumulatie:
Geen gegevens beschikbaar.
Andere schadelijke effecten:
Geen

13.

Instructies voor Verwijdering
Indien mogelijk de goederen recupereren.
Verzenden naar erkende afvalverwerkingsinstallaties en verbrandingsovens voor verbranding onder
gecontroleerde omstandigheden in overeenstemming met de vigerende regionale en nationele wetgeving.

14.

Informatie met Betrekking tot het Vervoer
Geen specifieke klassering volgens de transportclassificaties IMDG, ADR, RID, ICAO/IATA.

15.

Wettelijk Verplichte Informatie
Gevarensymbool
Voornaamste bestanddeel
R-Zinnen
S-Zinnen

16.

Xi
kalk
R36/37/38 irriterend voor ogen, luchtwegen en huid
R41 risico’s op ernstige oogletsels
S2 bewaren buiten het bereik van kinderen
S24/25 contact met huid en ogen vermijden
S26 in geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig
spoelen met water en een oogheelkundig specialist raadplegen
S37 gepaste beschermende handschoenen dragen
S39 oog- en gezichtsbeschermende middelen dragen

Overige Informatie
De hier verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de kennis met betrekking tot de goederen op het
ogenblik van uitgifte van deze veiligheidsfiche.
Deze veiligheidsfiche refereert enkel naar de opgegeven producten en bieden geen enkele garantie wat
betreft de kwaliteit van deze producten.
De gebruiker verbindt zich ertoe zich te vergewissen van de geschiktheid en volledigheid van de
verstrekte informatie in overeenstemming met de specifieke uitvoeringsmodaliteiten.
Deze veiligheidsfiche annuleert en vervangt elke vroegere uitgifte ervan.

