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MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

*Q-1040TT NEROQOM GLASS RENOVATION

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
Handelsnaam
Naam
Hoofdgebruik categorie

:
:
:

Identificatie van de
vennootschap/onderneming

:

Verantwoordelijke

:

*Q-1040TT NEROQOM GLASS RENOVATION
*Q-1040TT NEROQOM GLASS RENOVATION
Professioneel gebruik
Toepassing door de gebruiker
Neroqom Comfort BV
Postbus 302
4900 AH Oosterhout
Tel.:+31 162 46 60 02
Fax:+31 162 46 33 10
E-mail: info@neroqom.com
info@neroqom.com

2. Identificatie van de gevaren
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG
R-zinnen
: Brandgevaar
: Niet ontvlambaar

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG

4. Eerstehulpmaatregelen
Symptomen/letsels na contact met de ogen
Symptomen/letsels na contact met de huid
Symptomen/letsels na inademing
Symptomen/letsels na opname door de
mond
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen
EHBO na opname door de mond

:
:
:
:
:
:
:
:

Geen bij normaal gebruik
Geen bij normaal gebruik
Niet schadelijk via ademhaling
Geen specifieke maatregelen vereist als het product gewoon
werd ingeslikt.
bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig
bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig
Spoelen met water
De mond spoelen. - Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen
een arts raadplegen
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5.Brandbestrijdingsmaatregelen
Brandgevaar
Reactiviteit
Persoonlijke bescherming (Interventie)
Overige informatie

:
:
:
:

Niet ontvlambaar
Geen bij normaal gebruik
Zie hoofdstuk 8.
Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand
bestreden wordt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke bescherming (Interventie)
Omgang met het product

:
:

Zie hoofdstuk 8.
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden

:
:

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.

7. Hantering en opslag
Omgang met het product
Opslagplaats

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming
Bescherming luchtwegen
Bescherming handen
Oogbescherming
Bescherming van de huid en het lichaam
Omgang met het product

:
:
:
:
:

Voor voldoende ventilatie zorgen
bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig
bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig
bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden

9. Fysische en chemische eigenschappen
Aggregatietoestand
: Vloeibaar
Kleur
: wit
Dichtheid
: 1,3 kg/l
pH
: ~8
Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als
bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig.

10. Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit
Incompatibele materialen

:
:

Geen bij normaal gebruik
geen

11. Toxicologische informatie
Algemene toxiciteit
Symptomen/letsels na contact met de huid
Symptomen/letsels na inademing
Symptomen/letsels na opname door de
mond
Symptomen/letsels na contact met de ogen

: Geen gegevens beschikbaar
: Geen bij normaal gebruik
: Niet schadelijk via ademhaling
: Geen specifieke maatregelen vereist als het product gewoon
werd ingeslikt.
: Geen bij normaal gebruik

12. Ecologische informatie
Ecologie - algemeen

:

Er zijn geen ecotoxicologische gegevens van dit product
bekend
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13. Instructies voor verwijdering
Ecologie - algemeen

:

Er zijn geen ecotoxicologische gegevens van dit product
bekend

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Transportreglementering (ADR)

:

Niet van toepassing

15. Wettelijk verplichte informatie
Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek
R-zinnen
: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG
S-zinnen
: S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG

16. Overige informatie
R-Zinnen van de componenten
Versie

:

1.0
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REACH Verklaring:
Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de
gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op
het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening)

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede
er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.
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