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

1.1 Productidentificatie
Naam: identificatie van het preparaat Gerstaecker - NEO ACRYL

. 102 Titaanwit - 104 Gemengd wit - 202 Ivoor - 204 Citronengeel - 206
Primair geel - 208 Cadmium Geeltint - 209 Indisch geel - 302 Oranje - 306
Vermiljoen - 308 Cadmium Roodtint - 310 Karmijn rood - 314 Kraprood - 316
Primair magenta - 404 Violet - 406 Kobalt Blauwtint - 408 Indigo - 410
Ultramarijn - 412 Phthalo blauw - 414 Primair cyaan - 416 Phthalo turquoise
- 504 Phthalo groen - 506 Bladgroen - 508 Permanentgroen - 510 Olijfgroen -
602 Lichte oker - 604 Sienna - 606 Huidkleur - 608 Sienna gebrand - 610
Omber - 612 Omber gebrand - 702 Grijs - 704 Zwart - 804 Zilver - 806 Goud

1.3 Details betreffende de verstrekker van het
veiligheidsinformatieblad

Producent Johannes Gerstäcker Verlag GmbH
Wecostr. 4
D - 53783 Eitorf
Tel. (02243) 88995
Fax. (02243) 88988-333

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Naam Giftinformationszentrum-Nord
Telefoon +49 (0) 551- 19240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Classificering confom EG-verordening
1272/2008 (CLP)

*  Klassificatie De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Etiketteringselementen
Etikettering

*  Gevaren
*  Tekst voor etiket (CLP) Bevat biociden. Bevat: BIT, CIT, MIT, OIT, Bronopol. Kan een allergische

reactie veroorzaken.

Volledige inhoud van de biociden: zie rubriek 16.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen
*  Chemische karakterisering aqueous acrlyate-styrene dispersion

pigments
Additief

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
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4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
*  Algemene informatie Bij onwelheid een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Huidcontact Goed wassen met water en zeep.
Oogcontact Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten

met stromend water spoelen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts
consulteren.

Ingestie Bij klachten arts raadplegen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen Het product is niet brandbaar. Kies blusmiddel naar geaardheid van

omgeving.
*  Ongeschikte blusmiddelen harde waterstraal

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde
uitrusting en noodprocedures

*  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden.

6.2 milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en
-materiaal

*  Reinigingsmethoden Met vloeistofbindend materiaal (zand, zuurbinder, universeelbinder)
mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen. Droog opnemen en
in geschikte containers verwijderen, nareinigen. Resten met veel water
wegspoelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

*  Maatregelen in verband met veilig Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Containers na uitname van
hanteren het product altijd stevig afsluiten.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met
inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking In goed gesloten verpakking bewaren.
Overige informatie Voor vorst en zon beschermen.

bewaartemperatuur: 10 - 30 °C

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Beheersing van beroepsmatige
blootstelling
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Bescherming van de ademhaling Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter
bescherming van de ademhaling niet nodig.

Handbescherming Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.
Oogbescherming Veiligheidsbril
*  Beschermende en hygiënische Niet eten of drinken tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding
maatregelen vermijden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 informatie over fysische en chemische
basiseigenschappen

Uiterlijk
*  Vorm pasta
*  Kleur gepigmenteerd

*  Geur karakteristiek
PH-waarde 8,0   - 10                     -
Dichtheid

*  Dichtheid 1,1   - 1,5

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.4 Te vermijden omstandigheden
*  Te vermijden omstandigheden Voor vorst en zon beschermen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Toxicologische tests

Acute toxiciteit Geen gegevens beschikbaar
Algemene opmerkingen

*  Algemene opmerkingen Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit
*  Algemene informatie

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Afbreekbaarheid

Beoordelingstekst Het product is gedeeltelijk afbreekbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten
*  Algemene informatie

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Product

Afvalcode Tekst 080112 niet onder 080111 vallend afval van verf en lak

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
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14.1 VN-nummer
UN-Nr. ADR/RID
UN-Nr. IMDG
UN-Nr. IATA-DGR

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

Benaming van het goed: ADR/RID Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Juiste technische naam: IMDG
Juiste technische naam: IATA-DGR

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en
milieureglementen en -wetgeving voor de stof of
het mengsel

Duitsland
*  Water risico klasse 1

Zwitserland
Duitse verordening 814.018 inzake de
sturende belasting op vluchtige
organische verbindingen (VOVC)

Gehalte aan VOC [%] 0 %

RUBRIEK 16: Overige informatie

*  Verdere informatie BIT= 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [CAS
2634-33-5], CIT=
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [CAS
26172-55-4]; MIT:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [2682-20-4];
OIT= 2-octyl-2H-isothiazol-3-one [CAS
26530-20-1]; Bronopol [CAS 52-51-7]

This information is abased on our current
state of knowledge and describes the security
standards applicable to our product for the
purpose provided. The information provided
here does not constitute a legally binding
warranty of specific characteristics or of
suitability for a specific application use of
the product is thus to be adapted to the
user's special conditions and checked by
preliminary tests. We are thus unable to
guarantee product characteristics or accept
an liability for damage arising in connection
with the use of our products.


