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VOORBEELDPRODUCT
Verschijningsvorm: Heldere lichtgele vloeistof met karakteristieke geur.
Samenstelling:
Merknaam:
Safety voorbeeld

Toxicologie:

Dinatriummetasilicaat
Trinatriumnitrilotriacetaat
DNEL lange termijn inademing - systemisch
DNEL lange termijn inademing - lokaal

%
5 - 15
5 - 15
6,22 mg/m3
3,5 mg/m3

CAS nr.:
6834-92-0
5064-31-3
6834-92-0
5064-31-3

Toxicologie: Gevaar voor ernstige irritatie. De dampen kunnen irritatie en longoedeem. Bij inslikken sterk
bijtende werking in de mond- en keelholte, gevaar voor slokdarm- en maagperforatie.

RISICO
Brand / ontploffing:

PREVENTIE
Niet sterk verwarmen.

Exotherme reactie in contact
met zuren.

Inademen:
Bijtend. Ernstige irritatie.
Kan longoedeem veroorzaken.

Huid:
Bijtend. Roodheid. Pijn.
Brandwonden op de huid.

Ogen:
Bijtend. Roodheid. Pijn.
Ernstige diepe brandwonden of
blijvende schade.

Inslikken:
Veroorzaakt brandwonden.
Sterk bijtend effect in mond en
keelholte. Slokdarm en maag
perforatie.

Plaatselijke afzuiging of
(normale) ventilatie.
Verwijderd houden van zuren.
Beschermende handschoenen
b.v. butyl, nitril. Beschermende
kleding. Handen wassen na
gebruik. Voorkom contact.
Nauwsluitende veiligheidsbril.
Voorkom contact.

Niet eten, drinken of roken
tijdens het werk.

Gevaar

OPSLAG
Achter slot en buiten bereik van
kinderen bewaren. Goed
gesloten. Gescheiden van
sterke zuren, voeding en
voedingsmiddelen. Opslaan op
een plaats met een betonnen
vloer die bestand is tegen
bijtende stoffen. Bij 5 tot 35 °C.

PERSOONLIJK
Na blootstelling is rust en
geneeskundige observatie
noodzakelijk.
Na ongeval arts etiket tonen.

EHBO / BHV
Bluspoeder, koolzuurgas of waterstraal.
Grotere brand met waterstraal of schuim
bestrijden.
Frisse lucht, rust. Bij bewusteloosheid
slachtoffer in stabiele zijligging leggen.
Raadpleeg direct een arts.
Verontreinigde kleding onmiddellijk
verwijderen. Was de huid direct met veel
water of neem een douche. Raadpleeg een
arts bij symptomen.
Verwijder eventuele contactlenzen, daarna
direct de ogen met geopende leden
voldoende lang (minimaal 15 minuten) met
water spoelen. Help de getroffene bij het
spoelproces.
Raadpleeg direct aansluitend een (oog)arts.
Spoel de mond, drink een of twee glazen
water of melk. Raadpleeg direct een arts of
breng het slachtoffer naar het ziekenhuis.

H: 314
P: 305+351+338,302+352,281,314
MILIEU
De stof mag niet onverdund in het riool of
oppervlaktewater worden geloosd.
Lege verpakking behandelen als vol.

OVERIG
Noodsituatie: Ontruim de gevarenzone! Verdun met veel water. Absorbeer in zand, universeel binder of
zaagmeel. (Bijkomende persoonlijke bescherming: volledig beschermende kledij, handschoenen en bescherming
voor het gezicht.)
Alarmnummer voor arts (24 uur), +31 (0)30 274 8888, Vergiftiging informatie centrum Utrecht.
Referentie veiligheidsinformatieblad van 01.07.2009. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het
veiligheidsinformatieblad van SafetyDocs, www.SafetyDocs.nl, telefoonnummer +31 (0)73 6142207.

HET WERKPLEKINFORMATIEBLAD KAN GELEVERD WORDEN ALS PDF OF ANDERSZINS MET
UW LOGO EN OP UW BEDRIJFSLAYOUT, ZONDER VERWIJZING NAAR SAFETYDOCS.

