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1 identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
. handelsnaam
. artikelnummer
. toepassing van de stof / van de bereiding
. leverancier

. producent

. inlichtingengevende sector

. inlichtingen in noodsituatie

Van Ruysdael Assist
VR.P3.01
afwerkmiddel voor de bouw
Van Ruysdael, Postbus 3068, 2601DB Delft, Nederland
T +31 (0)15 2139315 F +31 (0)15 2139226
mail@van-ruysdael.com www.van-ruysdael.com

Van Ruysdael, Postbus 3068, 2601DB Delft, Nederland
T +31 (0)15 2139315 F +31 (0)15 2139226
mail@van-ruysdael.com www.van-ruysdael.com

product safety department. mail@vanruysdael.com
T +31 (0)15 2139315 mail@vanruysdael.com

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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2  samenstelling en informatie over de bestanddelen
chemische karakterisering
. beschrijving              mengsel op basis van anionische en niet ionische Tenside

. gevaarlijke inhoudstoffen (1%) 
  en giftige  inhoudstoffen (0,1%)

CAS nr. einecs nr. gewicht % gevaar symbool R zinnen

Alkylbenzosulfaat - natriumzout 68411-30-3 270-115-0 <5 Xi 36/38

Natriumlaurylethersulfaat 68585-34-2 niet bekend <5 Xi 36/38

Vetalcohol, geëthoxileerd 68439-50-9 niet bekend <5 Xi 36/38

Vetzuur, diethanolamine 61790-63-4 263-1153-4 <5 Xi 36/38
3 identificatie van de gevaren
. speciale gevaaromschrijving voor mens irriterend voor de ogen en de huid

4 eerstehulpmaatregelen
. na oogcontact

. na het inslikken

. na inhalatie

. na huidcontact

. kleren

Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de 
oogdelen optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.
Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5 brandbestrijdingsmaatregelen
. geschikte blusmiddelen
. ongeschikte blusmiddelen
. speciale handelingen bij brandbestrijding

CO2, poeder, schuim en water spray.
niet bekend 
persluchtmasker en beschermende kleding dragen
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6 maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
. persoonlijke bescherming

. milieumaatregelen

. schoonmaakprocedure

Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder ‘oog 
en huid bescherming’.
Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.
Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.

7 hantering en opslag
. hantering
. opslag

Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijd contact met huid en ogen en slik niet in. 
Opslaan in gesloten verpakkingen tussen 5˚C en 25˚C verwijderd van direct zonlicht of 
andere warmtebronnen.

8 maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
. blootstellinggrenzen
. ademhalingsbescherming
. oog en huidbescherming
. arbeidshygiëne

Niet bekend.
Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.
Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.
Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. 
Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9 fysische en chemische eigenschappen
. fysische toestand
. kleur
. geur
. dichtheid (water=1)
. pH (water=7)
. kookpunt (water=100)
. vriespunt (water=0)

vloeibaar
transparant geel
zwak
1,03 g/ml
8,0-8,5
±100˚C
niet bekend

. vlampunt

. onderste explosie grens

. bovenste explosie grens

. ontstekingstemperatuur

. dampspanning

. mengbaar met water

. mengbaar met organische oplosmiddelen

. VOC-gehalte

niet van toepassing˚C
niet van toepassing vol-%
niet van toepassing vol-%
niet van toepassing˚C
niet van toepassing kPa
ja
niet bekend
0 gewicht-%
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10 stabiliteit en reactiviteit
. te vermijden omstandigheden
. te vermijden materialen
. gevaarlijke ontledingsproducten

niet bekend
niet bekend
in geval van brand: bijtende en schadelijke gassen 

11 toxicologische informatie
product informatie
· acuut oraal LD50 (mg/kg)
. acuut oraal LD50 (mg/kg)
. acuut oraal LD50 (mg/kg)
overige informatie

±3000 (berekend)
niet bekend
niet bekend
niet bekend

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie ‘punt2’.
12 ecologische informatie
onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.
. afbreekbaarheid
. eco toxiciteit
. WGK (Duitsland)

niet bekend
LC50>2-20 mg/l (vis)
1

13 instructies voor verwijdering
verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.
. afvalcode (Duitsland) 52725

14 informatie met betrekking tot het vervoer
. zee transport volgens IMDG
. wegtransport volgens ADR
. luchttransport ICAO/IATA
. VN-nummer
. juiste vervoersnaam

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
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15 wettelijk verplichte informatie
Conform EG richlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:
. gevaar symbool
. bevat
. R-zinnen
. S-zinnen

. voor DHZ gebruiker

Xi :

36/38:
2:
26:

46:

irriterend
niet van toepassing
irriterend voor de ogen en de huid
buiten bereik van kinderen bewaren
bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen.
niet van toepassing

16 overige informatie
Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC evenals de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/
EC. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit 
blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te 
worden gevolgd.
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