Veiligheidsinformatieblad SELLACQ-Holland B.V.
Artikelomschrijving:
Artikelcodes:

Kleurpigment
3301 t/m 3958

1. Identificatie van het product en de leverancier
Identificatie stof of preparaat
Productnaam:
Kleurpigment
Productcode:
3301 t/m 3958
Gebruik:
Kleur voor producten op wax basis
Identificatie leverancier
Bedrijf:
Sellacq-Holland B.V.
Nipkowweg 11
8501 XH Joure
Nederland
Tel. +31 (0)513-499657
Fax +31 (0)513-499757
e-mail: info@sellacq-holland.nl
website: www.sellacq-holland.nl
kvk inschrijfnummer: 02327373
BTW-nummer: NL 8160.02.964.B01
2. Mogelijke gevaren
Het product wordt geclassificeerd als ‘niet-gevaarlijk’ volgens EU richtlijn
67/548/EEC en 1999/45/EEC. Bij normaal gebruik zijn er geen gevaren
bekend voor mens en milieu.
3. Samenstelling/informatie over ingrediënten
Chemische karakterisering: chemische bereiding van wax en kleur.
Gevaarlijke ingrediënten: de bereiding bevat geen gevaarlijke ingrediënten.
4. Eerste Hulp
Bij inslikken
Het product is niet giftig wanneer het oraal gebruikt
is. Niet laten braken. Drink veel water in kleine
slokjes. Eventueel arts of EHBO-post raadplegen.
Bij inademing
Breng persoon in de frisse lucht. Raadpleeg een
arts in ernstige gevallen.
Bij huidcontact
Met veel water en zeep wassen.
Bij oogcontact
Onmiddellijk met water uitspoelen, tenminste 15
minuten. Raadpleeg een arts in ernstige gevallen.
* Bij twijfel altijd een arts raadplegen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Aanbevolen
brandblussers:
Kooldioxide, schuim- of poederblusser.
Verboden brandblussers: Geen waterblussers gebruiken.
Brandgevaar:
Voorkomen de rook in te ademen. De volgende
gassen kunnen vrijkomen: Carbon dioxide (CO2),
Carbon oxide (CO), Nitrogen oxide (NOx).
Beschermingsmiddelen: Bescherming voor de luchtwegen gebruiken.
Extra maatregel:
Vervuild bluswater gescheiden opvangen, mag niet
in de riolering terecht komen.
6. Maatregelen bij lekkage
Persoonlijk:
Voorkom bestuiving. Gebruik indien nodig
bescherming voor de luchtwegen.
Milieu:
Geen specifieke maatregelen noodzakelijk. Voor
verwijdering van het gemorste, kijk bij hoofdstuk 13
‘Afvalverwijdering’.
Schoonmaakmethode:
Veeg het gemorste weg met stoffer en blik en maak
indien nodig schoon met een ‘gewone’ allesreiniger.
7. Opslag en hantering
Algemeen:
Voorkom oog- en huidcontact.
Opslag:
Bewaar in de originele gesloten verpakking in een
koele en droge ruimte. Voorkom blootstelling aan
extreme hitte en direct zonlicht.
Opslagklasse (VCI):
11
Gebruik:
Voor het kleuren van producten op wax basis.
Alleen voor industrieel gebruik.
8. Persoonlijke bescherming

Voorzorgsmaatregelen:

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig voor de
ruimte waarin het product bewaard en/of
gehanteerd wordt. De ruimte evt. goed ventileren.
Bescherming luchtwegen: Niet nodig bij normaal gebruik. Draag een
stofmasker bij stofvorming.
Bescherming handen:
Niet nodig bij normaal gebruik; draag evt.
handschoenen.
Bescherming ogen:
Draag een veiligheidsbril met zijbescherming.
Bescherming huid:
Draag werkkleding en veiligheidsschoenen.
9. Fysische en chemische eigenschappen
Kleur:
Divers
Fysische toestand:
Vast
Geur:
Karakteristiek
Explosie gevaar:
Niet explosief
Lage druk limiet:
Niet bepaald
Hoge druk limiet:
Niet bepaald
Dichtheid:
Niet vastgesteld
Oplosbaarheid / water:
Nee
Kookpunt:
N.v.t.
Smeltpunt:
60 - 70˚C
Vlampunt:
> 150 ˚C
Ontbrandingstemperatuur:
> 200 ˚C
10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden
omstandigheden:
Vast onder normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen:
Geen enkele stof in het bijzonder.
Decompositiegevaar:
Geen.
11. Toxologische informatie
Zie kopje 2 en 3. De ingrediënten worden geclassificeerd als ‘niet-gevaarlijk’;
niet giftig.
12. Ecologische informatie
Ecologische gegevens zijn niet beschikbaar.
Vervuiling van grond als ook van oppervlakte- en grondwater is te vermijden.
13. Afvalverwijdering
Het product volgens lokale, wettelijke voorschriften vernietigen. Niet in het
riool laten komen of neem passende maatregelen om verspreiding in het
milieu te voorkomen. De verpakking op dezelfde wijze afvoeren als het
product. Nationale voorschriften voor Duitsland:
Abfallschlüssel-Nr.: 55514 Kleurstoffen (pigmenten en kleurstoffen),
organisch.
14. Transportinformatie
Geen gevaargoed in de zin der vervoersvoorschriften.
15. Wettelijk verplichte informatie
Verordening 67/548/EWG (Classificatie en Etikettering): Het product kan
beschouwd worden als niet gevaarlijk.
16. Overige informatie
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct
ingevuld. Deze gegevens zijn gebaseerd op de kennis zoals deze op
onderstaande datum bekend waren. Sellacq-Holland B.V. stelt zich echter niet
aansprakelijk voor verlies, schade of letsel door gebruik. Deze gegevens zijn
geen garantie voor de producteigenschappen voor wat voor toepassing dan
ook en ontheft de koper / gebruiker niet van controle van het geleverde
product. Wij willen u erop wijzen dat iedere tussenpersoon / leverancier
verantwoordelijk is voor het doorgeven van dit veiligheidsinformatieblad aan
de eindgebruiker. Wanneer de eindgebruiker wenst dat wij hem / haar een
exemplaar van het veiligheidsinformatieblad toesturen, en ons daarover
informeert, zullen wij dit verzorgen.
______________________________
Datum laatst bewerkt
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SELLACQ-Holland B.V.
Totaalleverancier in kaarsen- en zeepmakersbenodigdheden

