Voor mensen aan het werk

Absorbit Trading

Veiligheidsinformatieblad (conform 93/112/EG)
productcode 1000, 1000-10, 1000-20, 1000-39, 1000-78

Absodan Plus
I. Productidentificatie

Toepassing: absorptie van olie en chemicaliën.
Firma: Absorbit Trading bv, Küppersweg 15,
2031 EA  HAARLEM.
Telefoon bij noodgevallen: +31 (0)23 553 99 99
Fax: +31 (0)23 553 99 90
Datum: 16 februari 2001
II. Samenstelling

Bevat geen gevaarlijke stoffen.
Gecalcineerde moleculen.
III. Fysische en chemische eigenschappen

Chemische Samenstelling: SiO2 (75%), Al2O3 (10%),
Fe2O3 (6%), MgO (1%), K2O (1,5%),  CaO (2%), Na2O (0,5%)
Overige 2%, Ontstekingsverlies 2%.
Densiteit: 495 g/l
Vorm: granulaat.
Kleur: rood/bruin.
Korrelgrootte: 0,5 - 1 mm (18 - 50 mesh).
pH-waarde: 5 - 8
IV. Gedragregels bij brand

Blusmiddelen: het product  is onbrandbaar.
Risico’s: geen.
Beschermingsmiddelen: Verdere gegevens: na toepassing zijn de gedragsregels bij
brand afhankelijk van het geabsorbeerde materiaal.
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VII. Gedragsregels bij verspilling bij
ongelukken, hantering opslag en afdanking

Gedragsregels bij verspilling ten gevolge van ongelukken;
Persoonlijke beschermingsmiddelen: om hygiënische redenen
kan evt. Een stofmasker worden gebruikt.
Milieubeschermingsmiddelen: verspilling opvegen
Opruiming: zie afdanking.
Hantering en opslag;
Werkplek: geen bijzondere gedragsregels.
Opslag: droog bewaren. geen wettelijke eisen m.b.t. opslag.
Verpakking: wordt in 10 kilo zakken geleverd.
Afdanking;
Ongebruikt granulaat wordt als gewoon afval
naar een gecontroleerde vuilverwerkingsplaats verwijderd.
Na gebruik moet het granulaat worden afgedankt overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor afdanking van
het geabsorbeerde materiaal.
VIII. Blootstellingcontrole, persoonlijke
bescherming & milieu

Controle methode en grenswaarde: Ademhalingsbescherming: evt. stofmasker dragen.
Bescherming van handen en huid:  geen speciale bescherming nodig.
Bescherming van de ogen: niet relevant.
Milieu-informatie: het product heeft in ongebruikte toestand
geen schadelijk effect op het milieu.
IX. Transport

V. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit: het product is chemisch inactief ten
opzichte van alle vloeistoffen, met als uitzondering
waterstof  fluoride.
VI. Eerste hulp en toxicologische gegevens

Eerste hulp maatregelen;
Inademing: frisse lucht bij onbehaaglijk gevoel.
Inname: spoel de mond met water en bij inname van grote
hoeveelheden moet getracht  worden te braken.
Huid: was de huid met water en zeep.
Ogen: spoelen met water.
Verbranding: Verdere gegevens: na toepassing is de eerste hulp afhankelijk
van het geabsorbeerde materiaal.
Toxicologische gegevens;
Het product heeft geen bekend toxisch effect.
Inademen: inademen van stof kan de overige luchtwegen
irriteren.
Inname: inname van grote hoeveelheden kan een onbehaaglijk gevoel geven.
Huid: geen gegevens bekend.
Ogen: mechanisch irritatie.
Effect op de lange duur: geen gegevens bekend.

UN-nr.: Gebied Transport Opmerkingen Verp.Gevarennr.
Klasse
groep, Opmerkingen
Label
ADR/RID
ongevaarlijk
geen ondergrens
IMDG
ongevaarlijk
geen ondergrens
ICAO
ongevaarlijk
geen ondergrens
Post (DK)
toegestaan
J70 geen ondergrens
Technische aanduiding: outside classification limits.
X. Markeringen en classificatie

Gevarensymbool: geen.
Bevat: R-zinnen: S-zinnen: Speciale markeringsregels: nee.
Nationale bepalingen: nee.
XI. Andere gegevens

Toepassing: voor absorptie van vloeistoffen als bijv. olie en
chemicaliën.
Toepassingsbeperkingen: mag niet samen met  waterstof
fluoride worden gebruikt.
Opleidingseisen: geen.
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