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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING  
 
Productidentificatie  
Handelsnaam: VERBAU-betonstuc kant&klaar 
Verpakkingsmaat: 1, 5, 10, 20 kilogram 
 
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik  
Gebruiksgebied: Bouwnijverheid , doe-het-zelf 
Toepassing van de stof/van de bereiding: Kant-en-klare stucpasta op kleur, geschikt voor vloer-, 
wand- en meubelafwerking.  
 
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Leverancier 
VERBAU 
Tel. +31 (0) 418 84 22 25 
Gasthuisstraat 10 
5301 CC Zaltbommel 
Nederland 
 
Telefoonnummers voor noodgevallen: 
Noodnummer 112 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, UMC Utrecht: +31 (0) 30 274 88 88   
 
 
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN  
 
Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG  

 
XI Irriterend  
 
R36 Irriterend voor de ogen. 
R37 Irriterend voor de ademhalingswegen. 
R38 Irriterend voor de huid. 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
 

Andere gevaren 
• Contact: Het product kan huid- en oogirritatie veroorzaken. 
• Inademing: Kan irriterend zijn voor altijd en slijm. 
• Slikken: Kan darmirritatie veroorzaken. 
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3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
Chemische karakterisering 
Mengsels 
 
Beschrijving  
Mengsel van cement, toeslagstoffen en additieven (opgenomen in Cr + VI <2 ppm). 
 
Gevaarlijke inhoudsstoffen 
Verbinding Nr. CAS-nr. EINECS Concentratie /% Gevaarlijk symbool Frases R  
Voornamelijk cement 65997-15-1 266-043-4 10 - 40 Xi 36/37/38/43 
 
 
4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
Over het algemeen geen assistentie nodig. In geval van twijfel of indien de symptomen aanhouden: 
raadpleeg een arts.  
 
Bij inademing: De betrokkene naar een geventileerde plaats of naar buiten brengen en diep laten 
ademhalen. 
Bij huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep wassen en goed naspoelen.  Verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken.  
Bij oogcontact: Wrijf niet in de ogen. Was onmiddellijk met overvloedig water, gedurende tenminste 
15 minuten en houd de ogen open. Contactlenzen verwijderen als dit gemakkelijk kan worden 
gedaan. Raadpleeg een oogarts. 
Bij inslikken: Niet laten braken. Mond spoelen en overvloedig water drinken. Deskundige medische 
behandeling inschakelen.  
 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
Risico op brand en explosie: Product niet ontvlambaar.  
Geschikte blusmiddelen: In geval van brand beperkt het product het gebruik van blusmiddelen niet. 
 
 
6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 

MENGSEL  
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Vermijd stofinhalatie. Gebruik ademhalingsbescherming in slecht geventileerde ruimtes. Vermijd huid- 
en oogcontact. Gebruik een veiligheidsbril, geschikte werkuitrusting en waterdichte 
veiligheidshandschoenen. 
 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater terecht laten komen.  
 
Reinigingsmethoden 
Mechanisch opnemen om stofvorming te voorkomen. Reinig het verontreinigde gebied met 
overvloedig water. Elimineer de residuen volgens de geldende lokale normatieve normen. Na het 
uitharden kan het product worden verwijderd als een inert residu. 
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7. HANTERING & OPSLAG 
 
Hantering 
Gebruik in geventileerde ruimtes. Vorming en ophoping van stof vermijden. Vermijd direct contact 
van het product met ogen en slijmvliezen. 
 
Opslag 
Houd de verpakking goed gesloten en bescherm tegen blootstelling aan lucht en vocht. Het product 
is houdbaar tot één jaar na productie. 
 
 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING  
 
Grenswaarden voor blootstelling: niet bepaald. 
Blootstellingscontrole: Gebruik in geventileerde ruimtes. Vermijd stofvorming. 
 
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen 
 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en 
dierenvoeder.  Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.  Aanraking met de ogen 
en de huid vermijden.   Adem stof niet in.  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht nemen. 
 
Bescherming luchtwegen: Gebruik anti-stofmasker in slecht geventileerde ruimtes.  
Oogbescherming: Gebruik een veiligheidsbril met zijdelingse bescherming als er kans op spatten 
bestaat.  
Handbescherming: Veiligheidshandschoenen.  Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en 
bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.   
Lichaamsbescherming: Gebruik geschikte werkkleding. 
 
 
9. FYSISCHE & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Vorm     Pasteus 
Kleur     Kleurenkaart 
Geur     licht geparfumeerd 
pH-waarde    11-13 
Oplosbaarheid     Licht oplosbaar in water 
Kookpunt    n.v.t. 
Ontvlambaarheid   n.v.t. 
Ontstekingstemperatuur  n.v.t. 
Ontbindingstemperatuur  n.v.t. 
Vlampunt    >1000° 
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10.  STABILITEIT & REACTIVITEIT  
 
Stabiliteit: het product is stabiel in droge, vorstvrije opslagomstandigheden. 
Te vermijden omstandigheden: Blootstelling aan de lucht kan verharding van het product 
veroorzaken. 
Te vermijden stoffen: Sterke zuren. Thinner. 
Gevaarlijke ontbindingsproducten: Onbekend. 
 
 
11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
Kan huidirritatie veroorzaken bij langdurig of herhaald contact.  
Kan overgevoeligheid of allergische reactie veroorzaken.  
Kan oogletsel veroorzaken.  
In geval van significante inname kan het product spijsverteringskanaalirritatie veroorzaken en darm- 
en maagpijn veroorzaken.  
 
 
12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
Het product is niet gevaarlijk voor water. Een grote lozing van het product in water kan het een lichte 
toename van de pH veroorzaken, die onder bepaalde omstandigheden een bepaalde toxiciteit voor 
het waterleven kan veroorzaken.  
 
 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 
Volg voor het hanteren van residuen de aangegeven voorzorgsmaatregelen in rubriek 7 en 8 als het 
product wordt ingezameld. Voor de afvalverwerking dienen de plaatselijke voorschriften in acht te 
worden genomen . 
 
 
14.  INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER  
 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportvoorschriften. 
 
 
15.  REGELGEVING  
 
Labels volgens richtlijn ECC: Niet onderworpen aan richtlijn gevaarlijke preparaten: (1999/45 / EG) 
 
 
16.  OVERIGE INFORMATIE  
 
Elke andere toepasselijke nationale en/of lokale regelgeving is van toepassing. 
 
De gegevens in dit veiligheidsblad zijn opgesteld op basis van de laatste voor ons beschikbare 
informatie. Zij gelden niet als garantie van producteigenschappen en er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  
 


