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1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming
Productidentificatie

: Flexim Dakmortel

Geïdentificeerd gebruik : Vastleggen van alle soorten daken hulppannen.
Details verstrekker

Tel nr. noodgevallen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen:
Gebruik water(nevel), poeder, schuim, of kooldioxide. Gebruik
water(nevel) om niet-ontstoken voorraad te koelen.

: Flexim International bv
Buys Ballotstraat 4
1704 SK Heerhugowaard
The Netherlands
Tel. + 31 (0) 725714350
flexim@flexim.nl

Speciaal gevaar dat door het mengsel wordt veroorzaakt:

: Tel. + 31 (0) 725714350.

Nadere informatie:

2. Identificatie van de gevaren
Indeling:
Product is niet ingedeeld conform
Verordening (EG) Nr. 453/2010 [CLP]
Etiketteringelementen:
P102: buiten bereik van kinderen houden.
Overige gevaren:
Mengsel voldoet niet aan PBT- of zPzB-criteria
overeenkomstig Annex XIII.
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Geen gegevens beschikbaar.
Advies voor brandweerlieden:
Brandweerlieden dienen geschikte kleding- en een onafhankelijk
ademhalingstoestel te dragen.
In het geval van brand, isoleer het gebied door mensen te
evacueren. Gebruik water(nevel) om verspreiding tegen te gaan.
6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Vermijd oog- en huidcontact. Zie paragraaf 8 voor persoonlijke
bescherming. Verwijder ontstekingsbronnen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering, het oppervlaktewater, of het grondwater
laten terechtkomen.
Insluiting- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Gebruik schoonmaakmiddel. Vermijd oplosmiddelen.
Pas op voor broei wanneer in verdunde vorm.

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden
conform Annex II, sectie 3.2.

Verwijzing naar andere rubrieken:

4. Eerstehulpmaatregelen

7

Algemeen:

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren:

Medische hulp inroepen bij twijfel of bij aanhoudende
verschijnselen.

Gebruik persoonlijke bescherming (Rubriek 8).
Geen speciale technische maatregelen vereist.
Voldoet aan veiligheidsvoorschriften op het werk.

Na contact met de ogen:
Verwijder contactlenzen. Spoel onmiddellijk met ruime
hoeveelheid water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo
nu en dan oplicht. Zoek medische hulp als zich symptomen
voordoen.
Na inademing:
Frisse lucht toedienen. Zoek medische hulp als zich symptomen
voordoen.
Na aanraking met de huid:
Afwassen met zeep en water. Geen oplosmiddelen gebruiken.
Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

Rubriek 7: Hantering en opslag.
Hantering en opslag

Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van
incompatibele producten:
Er zijn geen speciale opslagvereisten.
Buiten bereik van kinderen, dieren en ontstekingsbronnen
houden. Roken en onbevoegd personeel zijn verboden.
Opslaan in oorspronkelijke verpakking.
Specifiek eindgebruik:
Het product dient gebruikt te worden voor de in
sectie 1.2 beschreven toepassingen.

Na opname door de mond:
Zet niet aan tot braken, tenzij medisch personeel aangeeft dat dit
wel moet. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken.
Mond spoelen met water. Zoek medische hulp als zich
symptomen voordoen.
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/
persoonlijke bescherming

13. Instructies voor verwijdering
Product:

Controle parameters:
Geen.

Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort
worden.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Verontreinigde verpakkingen:

Toepassen onder voldoende ventilatie.
Was na gebruik grondig uw handen voordat u eet, drinkt of
naar het toilet gaat.
Niet eten of drinken gedurende gebruik. Water en wasmiddel
dienen beschikbaar te zijn.
Verontreinigde hulpmiddelen moeten regelmatig
schoongemaakt worden.

Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort
worden.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Aanbevelingen voor afvalverwijdering:
Volgens overheidsbepalingen.
14. Informatie met betrekking tot vervoer

Niet nodig.

VN nummer:

Bescherming van de huid en het lichaam:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de
transportwetgeving

Draag geschikte beschermende kleding.
Bescherming handen:
Gebruik bijgeleverde handschoenen.
Bescherming luchtwegen:
Niet nodig.
9. Fysische en chemische eigenschappen

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen
van de VN:
Transportgevarenklasse(n):
Verpakkingsgroep:
-

Voorkomen:

Milieugevaren:

Pasta

-

Geur:

Speciale voorzorgen voor de gebruiker:

Karakteristieke natuurlijke olie

-

Wateroplosbaarheid:
Niet oplosbaar

15. Regelgeving

Vlampunt:
>200oC

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en
milieureglementen en wetgeving voor het mengsel:

Ontledingstemperatuur:

Geen informatie beschikbaar.

>200oC

Chemische veiligheidsbeoordeling:
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiel onder normale opslagomstandigheden (Rubriek 7 en 8).
11. Toxicologische informatie
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift
veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de
ons bekende informatie geen schadelijke effecten op de
gezondheid.

16. Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van
onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
producteigenschappen en vestigen geen contractuele
rechtsbetrekking.

12. Ecologische informatie
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift
veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de
ons bekende informatie geen schadelijke effecten op de
gezondheid.
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