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1  Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming 
  
 Handelsnaam: COMPAKTA Bouwdispersie 
  
 Fabrikant/Leverancier: Heidelberger Bauchemie GmbH D-69171 Leimen 

Invoerder: BTC Bouw Techniek Compakta nv Heirweg 196 B-9270 Laarne
Tel: 0049/6224 988-361 
Tel: 09/355.87.27 
Fax: 09/355.30.87 

 Inlichtingen productveiligheid: Heidelberger Bauchemie, Herr Petry Tel: 0049/6224 988-361 
 Inlichtingen in noodsituatie: Productveiligheid Heidelberger Bauchemie Tel: 0049/6224 988-369 
  
  
2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
  
 Chemische karakterisering  

Beschrijving: Cementverdraaglijk copolymeer op basis van propionaat en SBR. 
 Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt 
  
  
3 Risico’s 
  
 Gevaaromschrijving: vervalt 
 Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt 
 Classificatiesysteem: De classificatie wordt overeenkomstig de actuele EG-lijsten uitgevoerd. De 

gegevens worden aangevuld met deze van de firma en uit de vakliteratuur. 
  
  
4 Eerste hulp maatregelen 
  
 Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 
 Na het inademen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

 Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. 
 Na oogcontact: Ogen geopend onder stromend water meerdere minuten afspoelen en arts consulteren. 
 Na inslikken: Onmiddellijk arts consulteren. 
 Informatie voor de arts: geen 
  
  
5 Brandbestrijdingsmaatregelen 
  
 Geschikte blusmiddelen: het product is niet brandbaar. 
 Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: niet van toepassing 
 Speciale beschermende kleding: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 Informatie m.b.t. brandbestrijding: niet van toepassing 
  
  
6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 
  
 Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Voor voldoende verluchting zorgen. Persoonlijke 

beschermkledij dragen. 
 Maatregelen ter bescherming van het milieu: Niet in afvoerkanalen of waterlopen laten lopen.  
 Procedure voor het reinigen / opnemen: Met vloeistofbindend materiaal (zand, kiezelgoer, zuurbinder, 

universele binder, zaagmeel) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.  
Aanvullende verwijzing: er worden geen gevaarlijke stoffen vrijgegeven.  
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7 Hantering en opslag 
  
 Hantering: 

Informatie m.b.t. veilig hanteren: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 
 Informatie m.b.t. brand- en ontploffingspreventie: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 
  
 Opslag: 

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Product beschermen tegen vorst. 
 Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk. 
 Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: In goed gesloten verpakkingen koel en droog 

stockeren.  
 Opslagklasse: niet brandgevaarlijke vloeistoffen 
 Verordening voor brandbare vloeistoffen: vervalt 
  
  
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 
  
 Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties :  Geen verdere gegevens, zie 

punt 7. 
 Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:  

CAS-nr. Kenteken % Aard  Waarde  Eenheid 
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen 
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.  

 Aanvullende gegevens: Als basis dienen de bij het opstellen geldige MAK-lijsten. 
  
 Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in 
acht nemen bij omgang met chemicaliën. 

 Ademhalingsbescherming: niet noodzakelijk 
 Handbescherming: veiligheidshandschoenen  
 Oogbescherming: veiligheidsbril is aanbevolen 
 Lichaamsbescherming: beschermende arbeidskleding 
  
  
9 Fysische en chemische eigenschappen: 
  
 Vorm: dik vloeibaar 
 Kleur: wit 
 Reuk: waarneembaar 
 Waardebereik    Eenheid   Methode
 Toestandsverandering 

Smeltpunt/smeltbereik:     niet bepaald 
Kookpunt/kookpuntbereik:     100°C    

 Vlampunt:       niet van toepassing 
 Zelfontsteking: Het product is niet zelfontvlambaar. 
 Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.  
 Dichtheid:    bij 20°C   ±1,0 g/cm³   
 Stortgewicht:       niet van toepassing 
 Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:
  Water:        volledig mengbaar 
 pH-waarde:    bij 20°C   ± 10 
 Viscositeit: dynamisch:  bij 20°C   200 mPas 

 kinematisch:       
 Demulgatietoets van het oplosmiddel:   niet van toepassing 
 Verdere inlichtingen:      geen 
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10 Stabiliteit en reactiviteit 
  
 Voorwaarden die te vermijden zijn: Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften. 
 Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend bij doelmatig gebruik. 
 Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij adequate stockering: geen  
  
  
11 Toxicologische informatie 
  
 Acute toxiciteit: 

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden: Op grond van § 7 van de wet op de dierenbescherming werd 
voor dit product geen toxicologisch onderzoek op levende organismen uitgevoerd. De hieronder vermelde 
gegevens zijn waarden van de afzonderlijke bestanddelen, die bekend zijn uit de vakliteratuur en 
onvolledig zijn.  

 Karakteristieke symptomen bij dierexperimenten: Wij hebben hieromtrent geen informatie. 
 Primaire aandoening:  -op de huid:  prikkelend  

                                  -aan het oog: prikkelend 
 Overgevoeligheid: geen sensibiliserende werking bekend 
 Verdere informatie (voor de experimentele toxicologie): 
 Subacute tot chronische toxiciteit: 
 Resultaat : Wij beschikken met betrekking tot dit punt niet over toxicologische gegevens. 
 Aanvullende toxicologische informatie: Het product is niet kentekenplichtig volgens de laatstgeldende 

versie van de algemene classificatierichtlijnen voor toebereiding van de EG. 
Bij deskundig hanteren en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze 
ervaring en de ons toegankelijke informatie geen schadelijke effecten voor de gezondheid.  

  
  
12 Ecologische informatie 

 
 Gegevens m.b.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid): 
 Waarderingstekst: geen gegevens beschikbaar 
 Gedrag in milieu-compartimenten: 
 Componenten: 
 Mobiliteit en bio-accumulatie-potentiaal: 
 Aanvullende informatie: geen gegevens beschikbaar 
 Verdere ecologische informatie: 
 Bevat volgens receptuur de volgende zware metalen en verbindingen van de EG-richtlijn Nr. 

76/464 EEG: 
 Algemene informatie:  

Waterverontreinigingsklasse: klasse 1. (Zelfclassificatie): weinig watervervuilend. 
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in het grondwater, oppervlaktewater of riolering.  

  
  
13 Instructies voor verwijdering 

 
 Aanbeveling: Niet uitgehard product mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering 

komen. Opruiming door verbranding in verbrandingsinstallatie. Uitgehard product mag met het huisvuil 
gedeponeerd worden. De hierbij geldende richtlijnen in acht nemen. 

 Afvalstof-sleutelnummer: 
57303: kunststofdispersie of –emulsie 
 opruimingswijze: chemisch-fysische behandeling 
    speciaal-afval verbranding 

 Aanbeveling: Verpakking restloos ledigen en volgens de plaatselijke of nationale voorschriften 
verwerken of recycleren. 
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14 Informatie met betrekking tot het vervoer 
  
 Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland): 
 ADR/RID-GGVS/E Klasse:  - 
 cijfer/letter:    - 
 Kemler-getal:    - 
 UN-nummer:    - 
 Gevaarkaart:    - 
 Gevaarteken van het goed:  - 
 Opmerkingen:     geen gevaargoed in de zin van ADR/RID of GGVS/GGVE 
 Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee: 
 IMDG/GGVSee-Klasse:  - 
 Bladzijde:    - 
 UN-nummer:    - 
 Verpakkingsgroep:   - 
 EMS-nummer:    - 
 MFAG:     - 
 Marine pollutant:   neen 
 Juiste technische benaming:  
 Opmerkingen:    geen gevaargoed in de zin van IMDG of GGVSee 
 Luchtvervoer ICAO-TI  en IATA-DGR: 
 ICAO/IATA-klasse:   - 
 UN/ID-nummer:   - 
 Verpakkingsgroep:   - 
 Verpakkingsinstructie passagier: - 
 Verpakkingsinstructie vracht:  - 
 Juiste technische benaming:  - 
 Opmerkingen:    geen gevaargoed 

 
 Transport / verdere gegevens: 
  
  
15 Wettelijk verplichte informatie 
  
 Kenmerking volgens EEG-richtlijnen: 

Het  product is niet kentekenplichtig volgens de EG-richtlijnen / Verordening van gevaarlijke stoffen. 
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij omgang met chemicaliën.  

 Nationale voorschriften: 
De hierna volgende informatie heeft enkel betrekking (wanneer niet anders vermeld) op bestemmingen in 
Duitsland. 

(D) GISCODE 
(CH) BAGT-NR. 
(DK)  PR-NR. 

 Classificatie volgens VbF (Verordening van brandbare vloeistoffen): vervalt 
 Waterverontreinigingsklasse: Klasse 1 (zelfclassificatie): weinig watervervuilend 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorgaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en zijn geen garantie met betrekking tot 
producteigenschappen. Verwerkingsinstructies voor dit product zijn vermeld in de info-fiche. Daarnaast dient voor het gebruik 
van andere dan door de fabrikant toegepaste opslag-resp. transportreservoirs een materiaal-verdraagzaamheidskeuring met deze 
vaten te worden uitgevoerd. Bestaande wetten, verordeningen en reglementen, ook die, welke in dit informatieblad niet worden 
genoemd, dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid te worden nageleefd. 


