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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onder-
neming 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 
 
 
 
1.1. Productidentificatie 
       EUCOPROOF CEM PLASTER 

 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik: 

Gebruik van de stof / het mengsel 
Het product is bestemd voor professioneel gebruik. Bouwproducten. Droge mortel. 
 
Gebruik dat ontraden wordt 
Geen geïdentificeerd gebruik. 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
EUCOCHEM BV 
ESPERANTOLAAN 13/7 
B-3300 TIENEN 
BELGIUM 
Tel.: +32.16.81.11.52 
E-Mail: office@eucochem.com 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: 
    +32 70 245 245 
 

 
 
 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Aantasting / irritatie van de huid Categorie 2 H315 
Ernstig oogletsel / oogirritatie Categorie 1 H318 
Specifieke orgaan-toxicititeit (éénmalige blootstelling) Categorie 3 H335 

 
Overige informatie 
De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16. 
 

2.2. Etiketteringselementen 
Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Gevaarlijke componenten voor etikettering 
Portlandcement 
Calcium hydroxide. 
 
Signaalwoord: Gevaar 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
Gevarenpictogrammen 
 

 
 
Verklaringen van gevaar 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 
Veiligheidsinstructies 
P261 Inademen van stof vermijden 
P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: Voorzichtig de ogen met water spoelen gedurende 

een aantal minuten. Eventuele contactlenzen, indien mogelijk, verwijderen. 
Verder spoelen. 

P302+P352 Bij huidcontact: Overvloedig wassen met water en zeep. 
P304+P340 Bij inademen: In de frisse lucht brengen en in een houding plaatsen die het 

ademen vergemakkelijkt. 
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen. 
P332+P313 Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. 

 
2.3. Andere gevaren 

Mogelijke risico’s voor de mens en mogelijke symptomen 
Bij contact met vocht ontwikkelt het product een alkalische pH-waarde en kan dan irritatie veroorza-
ken. Draag beschermende handschoenen. 

 
 
 
 
3.1. Stoffe 

 

3.2. Mengsels 
Chemische bepaling 
Mengsel van cement, minerale toeslagstoffen en additieven. 
 
Gevaarlijke bestanddelen 
CAS-Nr. EG-Nr. Aanduiding / Classificatie Aandeel 
65997-15-1 266-043-4 Portlandcement  ≥ 15 - 25% 
  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 

1; H318; STOT SE 3, H335 
 

1305-62-0 215-137-3 Calcium hydroxide. ≥ 2,5 - 10% 
  Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, 

H335 
 

De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16. 
 
Overige informatie 
Cementhoudende producten, chromaatarm volgens de verordering 1907/2006/EG Bijlage XVII (47) 
Vermelding van H317 is niet nodig vanwege <2ppm chroom VI. 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
 
 
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemene richtlijnen 
Bij symptomen of in geval twijfel een arts raadplegen. Indien bewusteloos, niet via de mond toedie-
nen, maar het slachtoffer op de zij leggen en een arts raadplegen. 
 
Na contact met de ogen 
Spoel de ogen enkele minuten onder stromend water met het ooglid wijd open, verwijder indien no-
dig contactlenzen en roep medische hulp.  
 
Na inademen 
Veel frisse lucht toedienen. Breng de getroffen persoon in rusttoestand en warm houden. Onmid-
dellijk een arts raadplegen. 
 
Na contact met de huid 
Vuile, doorweekte kledij onmiddellijk uittrekken. Bevochtigde huid grondig met water en zeep reini-
gen en goed naspoelen. Bij klachten en indien nodig medisch advies inwinnen. 
 
Na inslikken 
Mond spoelen met water en overvloedig water drinken. Geen braken opwekken en onmiddellijk een 
arts raadplegen. 
 
Zelfbescherming van de EHBO-er 
EHBO-er: Let erop uzelf te beschermen! 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Bij symptomen of in geval twijfel een arts raadplegen. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling 
Geen informatie beschikbaar 

 
 
 
 
5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Het product is niet  ontvlambaar en niet brandbaar. Blusmiddelen afstemmen op omgevingsbrand. Droog 
poeder, kooldioxide, verneveld water. Grotere brand bestrijden met waterstraal of met schuim dat be-
stand is tegen alcohol. 
 
Niet-geschikte blusmiddelen 
Volle waterstraal 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag 

 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Het product is niet explosief, niet brandbaar en ook niet brandbevorderend voor andere materialen. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Adembescherming dragen. Verontreinigd bluswater verwijderen conform de plaatselijk geldende 
voorschriften. 

 
 
 
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Voorkom stofvorming. 
 

6.2. Milieu-voorzorgsmaatregelen 
Zorg ervoor dat het product niet in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Gemorst product droog opnemen en indien mogelijk gebruiken. Mechanisch opnemen. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Informatie voor veilig gebruik : zie rubriek 7. 
Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen : zie rubriek 8. 
Informatie over afvalverwerking : zie rubriek 13. 

 
 
 
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik 

Richtlijnen voor veilig gebruik 
Voorkom stofvorming. 
 

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden 
Eisen aan opslagruimten en containers 
Alleen in de ongeopende originele verpakking bewaren. 
 
Advies over gemeenschappelijke opslag 
Niet samen met zuren bewaren. 
 
Overige richtlijnen voor opslag 
Droog bewaren. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Bouwchemische toepassingen 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

 
 
 
 
8.1. Controleparameters 

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (TRGS900) 
CAS-Nr. Betekenis mg/m³ Blootstellings-

route 
Blootstellingsfreq.  

65997-15-1 Portlandcement 5 E inademing  
1305-62-0 Calcium hydroxide 1 E inademing  

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming 
Beschermings- en hygiënemaatregelen 
Verwijderd houden van levensmiddelen, drinken en diervoeder. Vuile, doorweekte kledij onmiddel-
lijk uittrekken. Handen wassen voor werkpauzes en bij het einde van de taak. Contact met ogen en 
huid vermijden. 
 
Bescherming van ogen / gezicht 
Nauw aansluitende veiligheidsbril volgens DIN EN 166. 
 
Ademhalingsbescherming 
Draag ademhalingsbescherming bij onvoldoende ventilatie. Filter P2. 
 
Bescherming van huid / lichaam 
Draag beschermende kledij, bijv. alkalibestendige en stofondoorlatende veiligheidsschoenen EN 
ISO 20345, werkkledij met lange mouwen en nauwsluitende manchetten. De kledij moet de huid 
volledig bedekken. Gebruik huidbeschermingsproducten. 
 
Handbescherming 
Draag waterdichte, schuur- en alkalibestendige handschoenen. Zo zijn nitril gedrenkte katoenen 
handschoenen met Ce-markering geschikt. Let op de maximale draagtijd. Lederen handschoenen 
zijn niet geschikt vanwege hun waterdoorlaatbaarheid; ze kunnen chromaathoudende verbindingen 
afgeven. 
 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling van de omgeving 
Zorg ervoor dat het product niet in het grondwater of in de riolering terechtkomt. 

 
 
 
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand:   vast 
Kleur:    wit 
Geur:    zwak 
pH-waarde:   ca. 13 
Oplosbaarheid in water:  Volledig mengbaar 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

 
 
 
 
10.1. Reactiviteit 

Geen informatie beschikbaar 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
Geen ontbinding bij gebruik zoals voorzien. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Sterke exotherme reactie met zuren; 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen informatie beschikbaar 
 

10.5. Niet-compatibele materialen 
Geen informatie beschikbaar 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen informatie beschikbaar 

 
 
 
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Aantasting / irritatie van de huid 
Irriteert de huid en de slijmvliezen. 
 
Ernstig oogletsel / oogirritatie 
Sterk irriterend effect met risico op ernstig oogletsel. 

 
 
 
 
12.1. Toxiciteit 

Geen informatie beschikbaar 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen informatie beschikbaar 
 

12.3. Bioaccumulatie 
Geen informatie beschikbaar 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen informatie beschikbaar 
 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen informatie beschikbaar 

 
 
 
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Verwijdering van het product 
Kan met bouwpuin gestort worden na neutralisatie en stolling volgens de voorschriften en na 
overleg met het verwijderingsbedrijf en de verantwoordelijke autoriteiten. Afvalcode 01 04 10: 
stoffig en poedervormig afval met uitzondering van die vallend onder 01 04 07. 
 
Verwijdering van de verpakking. 
Vuile verpakkingen behandelen als het product zelf. Volledig lege verpakkingen kunnen worden 
hergebruikt. 

 
 
 
 
14.1. Vervoer over land (ADR(RID)) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
14.2. Vervoer per binnenschip (ADN) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
14.3. Vervoer over zee (IMDG) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
14.4. Luchtvervoer (IATA) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
 
 
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of 
het mengsel 

Nationale regelgeving 
Water-gevarenklasse 
1 - licht gevaarlijk voor water 
 
Giscode 
ZP1 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 

 
15.2. Veiligheidsbeoordeling 

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen in dit mengsel werden niet uitgevoerd. 
 
 
 
 

Verklaring van de H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst) 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 
Bijkomende richtlijnen 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van 
publicatie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheids-
informatieblad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwer-
king. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt ge-
mengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinforma-
tieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. 
De informatie is gebaseerd op onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie 
in van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van 
bestaande wetgeving en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger 
van onze producten. 


