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Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 

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

Productidentificatie: Teak Decking System SIS440 Deck Caulk 

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: 
Dichtingsmassa. 

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
Zeta Marine Group 
Gotlandsvej 6 
DK-5700 Svendborg 
Denemarken 
e-mail: mic@zetamarinegroup.com
Phone: +45 6220 1312
Fax: +45 6220 1477

Telefoonnummer voor noodgevallen: Nationaal Gifinformatiecentrum, Nederland: +31 30 274 88 88. 

2. Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG 

Etiketteringelementen: 

Symbo(o)l(en): Geen. 

R-zinnen:  Geen 

S-zinnen: Geen 

Andere gevaren: Tijdens het uitharden geeft het product minder dan 0,05% methyl-ethyl-ketoxime af 
bij normale temperatuur. 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Substanties: 
Chemische naam CAS-Nr. EINECS-Nr. Gewicht % Symbo(o)l(en) R-zinnen CLP-classificatie 
Actieve koolstof 1333-86-4 215-609-9 < 10 - / - - - 

Volledige tekst voor R-zinnen en H-zinnen: zie punt 16. 

DMPT Dutch Marine Plywood & Timber
Dalmatië 34
3831 EG  Leusden
Tel. 033-2584195 / 06-45066821
info@dmpt.nl
www.dmpt.nl
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4. Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: 
In het algemeen: Roep medische hulp in bij twijfel of wanneer symptomen aanhouden. Geef nooit iets langs 

de mond aan een bewusteloos persoon. 

Inhalatie: Verplaats de patiënt naar de vrije buitenlucht. Pas kunstmatige beademing toe als  
de patiënt ademhalingsmoeilijkheden vertoont. Waarschuw een arts. 

Contact met de huid: Verwijder niet-uitgehard materiaal en was de huid met water en zeep. 
Contact met de ogen: Spoel de ogen met overvloedig water gedurende 15 minuten. Waarschuw een arts. 
Inname:  ONMIDDELLIJK een arts waarschuwen.  

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: 
Inhalatie: Dampen kunnen de slijmvliezen irriteren of voorbijgaande hoofdpijn veroorzaken. 

Inademen kan reeds bestaande ademhalingsproblemen provoceren. 
Contact met de huid: Rechtstreeks contact kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. 
Contact met de ogen: Rechtstreeks contact kan irritatie van de ogen veroorzaken.  
Inname:  Rechtstreeks contact kan irritatie van de mond veroorzaken.  

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: 
Geen gegevens beschikbaar. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen: 
Gebruik poeder, waternevel, schuim of CO2. 

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Bij brand kunnen irriterende of giftige dampen vrijkomen. 

Advies voor brandweerlieden: 
Draag geschikte beschermende middelen inclusief een onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. 

6. Meetregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: 
Draag persoonlijke bescherming, zie punt 8. 

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 
Gemorste stof wordt geabsorbeerd met een geschikte absorberende stof zoals zand of grond en verzameld in 
geschikte containers voor vernietiging. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
Niet af laten vloeien in het riool, oppervlaktewater of grond. Licht de milieuautoriteiten in als materiaal zijn weg heeft 
gevonden naar een waterweg of riool. 

Verwijzing naar andere rubrieken: 
Zie punt 13 voor afvalverwijdering. 
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7. Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: 
Draag persoonlijke bescherming, zie punt 8. Was de handen na omgang met het product. 

Voorwarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: 
Opslaan in goedsluitende containers. Bescherm het product tegen hitte en vocht. Sla het product op bij een 
temperatuur onder de 26 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. 

Specifiek eindgebruik: 
Geen gegevens beschikbaar. 

8. Maatreglen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Technische maatregelen:   Zorg voor voldoende ventilatie. 

Controleparameters: Volgens Nederlandse grenswaardestelsel: 
Carbon Black:  3,5 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur. 

Maatregelen ter beheersing van blootstelling: 
Bescherming van de ademhalingswegen: Niet nodig.  
Bescherming van de handen: Gebruik geschikte beschermende handschoenen. Handschoenen  

moeten in overleg met de handschoenleverancier worden gekozen,  
met informatie over effecten van andere stoffen op de werkplek. 

Bescherming van de ogen/het gezicht: Gebruik een geschikte veiligheidsbril. 
Bescherming van de huid:  Gebruik geschikte werkkleding. 
Hygiëne op het werk: Was de handen met water en zeep vóór pauzes, roken, en nadat met 

het product is omgegaan. 

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene informatie: 
Uiterlijk:  Pasta 
Kleur:  Zwart of wit 
Geur:  Karakteristiek 

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen: 
Vlampunt:  >104 °C 
Dampdichtheid:  > 1 (lucht=1) 
Dichtheid: 1,28 
Verdampingssnelheid: < 1 (butylacetaat=1) 
Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar 

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar. 
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10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit: Geen gegevens beschikbaar. 
Chemische stabiliteit: Geen gegevens beschikbaar. 
Mogelijke gevaarlijke reacties :  Geen gegevens beschikbaar. 
Te vermijden omstandigheden:  Vocht en hoge temperaturen. 
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen gegevens beschikbaar. 
Gevaarlijke ontledingsproducten:  Geen indien behandelt en opgeslagen zoals aanbevolen. 

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar. 

Inhalatie: Dampen kunnen de slijmvliezen irriteren of voorbijgaande hoofdpijn veroorzaken.  
Inademen kan reeds bestaande ademhalingsproblemen provoceren. 

Contact met de huid: Rechtstreeks contact kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. 
Contact met de ogen: Rechtstreeks contact kan irritatie van de ogen veroorzaken.  
Inname:  Rechtstreeks contact kan irritatie van de mond veroorzaken.  

12. Ecologische informatie

Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar. 

Mobiliteit in de bodem:  Geen gegevens beschikbaar. 
Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar. 
Bioaccumulatie:  Geen gegevens beschikbaar. 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar. 
Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
Niet af laten vloeien in het riool, oppervlaktewater of grond. Licht de milieuautoriteiten in als materiaal zijn weg heeft 
gevonden naar een waterweg of riool. 

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden: 
Materiaal moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke regelgeving. 
Afvalverwijderingsnummer: hangt af van het gebruik van het product. 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Geen gevaarlijke stof. 
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15. Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: 
Geen gegevens beschikbaar. 

Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
Er is geen chemische beveiligingsbeoordeling uitgevoerd. 

16. Overige informatie

Tekst voor R-zinnen onder punt 3: 
None. 

Tekst voor H-zinnen onder punt 3: 
None. 

Referenties: 
 VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach). 
VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van 
een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede 
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de 
Commissie. 
Nederlands grenswaardestelsel per 1-1-2007. 

Gereviseerd: Gereviseerd onder punt: 

De aanwijzingen zijn gegeven met de aanname dat het product voor zijn normale doel wordt gebruikt. Het is echter te 
allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan de nationale wetgeving. De informatie in 
dit veiligheidsblad moet worden gezien als een beschrijving voor veilige omgang met het product en is geen garantie 
voor de eigenschappen van het product. 
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