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

1.1 Productidentificatie 

Handelsnaam:   Impregneer kunstplanten C 

Artikel nummer :  RPF-DCD102/103/105 

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

Relevant geïdentificeerd gebruik 

Impregneermiddel voor het brandvertragend maken van absorberende kunstzijde 

beplanting. 

Niet geadviseerd gebruik 

- 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Verstrekker:   RED profs 

Straat/Postbus :   Vrouwenmantel 5, postbus 11 

Postcode/Plaats :  2871 NJ Schoonhoven 

Telefoon :    +31 (0) 182 760028 

Fax:     +31 (0) 182 760029 

E-mail SDS verantwoordelijke: info@redprofs.com 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

NVIC +31(0)30 2748888(bij accidentele vergiftigingen voor een behandelend arts. 

Telefoon:    +31 (0) 182 760028 (09.00-16.30) 

2 Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Dit product voldoet niet aan de criteria voor indeling in een van de gevarenklassen 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en 

verpakking van stoffen en mengsels 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 

- 

Gevarenpictogrammen 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
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- 

Signaalwoord 

- 

Gevarenaanduiding 

- 

Veiligheidsaanbevelingen 

- 

Aanvullende gevareninformatie(EU) 

Niet van toepassing 

2.3 Andere gevaren 

Geen 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 

3.2 Mengsels 

Dit product bevat geen stoffen die geclassificeerd zijn als gezondheidsgevaarlijk in zodanige 

concentraties dat daarmee rekening moet worden Verordening (EG) Nr. 1272/2008. 

Aanvullende gegevens 

- 

4 Eerste hulpmaatregelen. 

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 

4.1.1 Eerstehulpinstructies per blootstelling 

Algemene opmerkingen 

Geen speciale maatregelen noodzakelijk 

Bij inademing 

- 

Bij huidcontact 

Was onmiddellijk met water en zeep. 

Bij oogcontact 

Reinig de ogen met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een 

zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadpleeg een arts, wanneer zich een irritatie ontwikkelt. 
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Bij inslikken 

Mond spoelen en overvloedig water drinken. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

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 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen. 

5.1 Blusmiddelen 

Product zelf brand niet; blusmaatregelen op de omgeving afstemmen. 

Geschikte blusmiddelen 

Waternevel, tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers. 

Ongeschikte blusmiddelen 

Niet bekend 

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

Vuur veroorzaakt een rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de 

gezondheid opleveren. 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Draag in geval van onvoldoende ventilatie adequate ademhalingbescherming. 

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

6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen 

Voor persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 

Noodprocedures 

- 

6.1.2 Voor de hulpdiensten 

Nog invullen 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Vermijd dat het product onverdund in het oppervlakte- en/of grondwater terecht komt. 
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6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal 

6.3.1 Voor insluiting 

Gebruik zand, kiezelaarde, zaagsel of een universeel bindmiddel voor het verwijderen van het 

viskeuze product indien er slipgevaar kan optreden. Gedroogd product kan door middel van 

schrapen en lauw/warm water verwijderd worden en in overeenstemming met nationale 

voorschriften in daarvoor bestemde afvalcontainer deponeren. (rubriek 13). Vermijd het 

gebruik van oplosmiddelen. 

6.3.2 Voor reiniging 

Het verontreinigde gebied schoonmaken met water en een reinigingsmiddel. 

6.3.3 Overige informatie 

- 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Rubriek 8 en 13 

7 Hantering en opslag 

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

Gezien de aard en samenstelling van dit product bestaan er geen speciale 

voorzorgsmaatregelen bij de omgang van dit product. Tijdens de omgang met het product 

dienen echter wel de gangbare industriële normen gehanteerd worden; gebruik van 

handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril wordt aangeraden. 

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

Technische maatregelen en opslagomstandigheden 

Om kwaliteitsredenen product vorstvrij opslaan bij een temperatuur van niet hoger dan 35°C. 

Vermijd contact met sterk basische materialen. 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Geen 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters 

Er zijn geen blootstellingwaarden voor dit product vastgesteld. 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
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8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling 

Maatregelen in verband met de stof of het mengsel ter voorkoming van blootstelling tijdens 

geïdentificeerd gebruik 

Structurele maatregelen ter voorkoming van blootstelling 

Organisatorische maatregelen ter voorkoming van blootstelling 

Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling 

Passende technische maatregelen 

Neem voor het doseren en hanteren van dit product de gebruiksaanwijzingen in acht 

8.2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen 

8.2.2.1 Bescherming van de ogen en het gezicht 

Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters en bij werkzaamheden boven 

schouderhoogte. 

8.2.2.2 Bescherming van de huid 

Bescherming van de handen 

Voor langdurig en herhaaldelijk gebruik, worden PVC handschoenen aanbevolen. 

Handcrèmes kunnen het ontrekken van natuurlijke huidvetten voorkomen. 

Overige huidbescherming 

Het personeel dient beschermende kleding te gebruiken(voorgeschreven bedrijfskleding of 

overall) 

8.2.2.3 Bescherming van de ademhalingswegen 

Geen bescherming noodzakelijk bij voldoende ventilatie 

9 Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Veiligheidsrelevante gegevens 

Voorkomen 

Kleurloze vloeistof 

Geur 

Karakteristiek 

Geurdempelwaarde 

Niet bepaald voor dit product 
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pH(ISO 787-9) 

ca. 4.5 

Smelt-/vriespunt 

Niet bepaald voor dit product 

Beginkookpunt en kooktraject 

Niet bepaald voor dit product 

Vlampunt 

Niet van toepassing 

Verdampingssnelheid 

Niet bepaald voor dit product 

Ontvlambaarheid 

Niet van toepassing 

Bovenste/onderste explosiewaarden 

Niet bepaald voor dit product 

Dampspanning 

Niet bepaald voor dit product 

Relatieve dichtheid(ISO 2811) 

ca. 1.15 kg/l 

Oplosbaarheid 

Volledig mengbaar in water 

Verdelingscoefficient  n-octanol/water 

Niet bepaald voor dit product 

Zelfontbrandingstemperatuur 

Niet bepaald voor dit product 

Ontledingstemperatuur 

Niet bepaald voor dit product 

Viscositeit 

Niet van toepassing, waterige vloeistof 

Ontploffingseigenschappen 

Niet van toepassing, mengsel bevat geen explosieve eigenschappen 
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Oxiderende eigenschappen 

Niet van toepassing, mengsel bevat geen oxiderende eigenschappen 

9.2 Overige informatie 

Geen 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel. 

10.1 Reactiviteit 

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.  

10.2 Chemische stabiliteit 

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Verwijderd houden van alkalisch materialen om gevaarlijke reacties te vermijden. 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Contact met alkalische stoffen vermijden.  

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Niet bekend 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten 

ontstaan, zoals fosforoxiden en koolmonoxide 

11 Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit 

Methode 

LD50 > 5000 mg/kg. Informatie is niet op testen gebaseerd, maar op ATEmix(oraal) 

berekeningen. 

Species 

 - 

Blootstellingsroute 

 - 

Effectieve dosis 
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 - 

Blootstellingstijd 

 - 

Resultaten 

 - 

Huidcorrosie/-irritatie 

Geen gegevens over dit product beschikbaar 

Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Geen gegevens over dit product beschikbaar 

Mutageniteit in geslachtscellen 

Niet van toepassing 

Kankerverwekkendheid 

Niet van toepassing 

Giftigheid voor de voortplanting 

Er zijn geen verwijzingen naar voortplantingstoxiciteit beschikbaar 

STOT bij eenmalige blootstelling 

Geen gegevens over dit product beschikbaar 

STOT bij herhaalde blootstelling 

Geen gegevens over dit product beschikbaar 

Gevaar bij inademing 

Geen gegevens over dit product beschikbaar 

12 Ecologische informatie 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. 

12.1 Toxiciteit 

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. 

12.3 Bioaccumulatie 
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Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. 

12.6 Andere schadelijke effecten 

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. 

13 Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

13.1.1 Verwijdering van product/verpakking 

Niet in het water of de riolering laten lopen. Restanten en geleegde verpakkingen dienen alle 

van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving in acht te nemen. 

Afvalcodes 

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EWC) dient in overleg 

met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend. 

13.1.2 Informatie betreffende afvalverwerking 

Niet verontreinigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden 

13.1.3 Informatie betreffende afvalwaterlozing 

- 

13.1.4 Andere aanbevelingen voor verwijdering 

- 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 VN-nummer 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

14.4 Verpakkingsgroep 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 
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14.5 Milieugevaren 

Het product is niet gevaarlijk voor milieu volgens de criteria van de nationale / internationale 

transport langs de weg, via de spoorweg, op zee en in de lucht en/of volgens de IMDG-code 

mariene verontreiniging veroorzaakt 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Geen speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het vervoer of verplaatsing binnen 

of buiten het bedrijf 

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

Geen bulk transport in over overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

15 Regelgeving 

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

Geen 

EU Verordeningen 

Verordening (EG) Nr 1907/2006; Verordening (EG) Nr 1272/2008; Verordening (EG) Nr 

453/2010. 

Autorisaties en/of beperkingen voor het gebruik 

- 

Andere EU voorschriften 

Het product is niet ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met GHS-Verordening en 

de relevante nationale wetgeving 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Betreffende het product zelf is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd 

16 Overige informatie 

Herzieningshistorie 

Versie:     1.0 

Datum van vorige uitgave:  11-11-2015 

Veranderingen t.o.v. vorige uitgaven Volledige aanpassing aan Artikel 31 van 

Verordening(EG) Nr. 1907/2006 en wijzigingen door Verordening(EG) Nr. 453/2010 

Afkortingen en acroniemen 

ATE Acute Toxicity Estimate(schatting van de acute toxiciteit) 
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EWC European Waste Catalogue (Europese afvalcatalogus)  

GHS Globally Harmonized System(Wereldwijd geharmoniseerd system) 

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot 

de dood leidt) 

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en 

toxische stof) 

zPzB Very Persistent and Very Bioaccumulative (zeer persistent en zeer bioaccumulerend, 

zPzB) 

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen 

Dit SDS is samengesteld op basis van de aanwezige SDS van de stoffen en/of mengsels 

Indeling en procedure volgens Artikel 9 van Verordening(EG) nr. 1272/2008 

Beoordeling door deskundigen 

Relevante gevarenaanduidingen(H-zinnen) en/of voorzorgsmaatregelen(P-zinnen) 

- 

Opleidingsadviezen 

Er wordt geadviseerd om de technische documentatie en/of informatie aangaande het 

gebruik van het product in acht te nemen. 

Verdere informatie 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in 

ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. Het 

product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk 

l genoemde doel gebruikt worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker de nodige maatregelen te treffen teneinde aan de plaatselijke wetten en 

reglementen te voldoen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de 

veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als 

een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. 


