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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 MORTAR THIX 

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. Mortel gemaakt van speciaal 
cement. 

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 
Portland cementklinker, calciumdihydroxide 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Signaalwoord: Gevaar  
 

Gevarenpictogrammen  
 

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

 
Veiligheidsinstructies  
P261 Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol. 
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbescher-

ming/gelaatsbescherming. 
P301+P310 Bij inslikken: Raadpleeg onmiddellijk het Antigifcentrum/een arts. 
P302+P352 Bij huidcontact: Overvloedig wassen met water en zeep. 
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. 

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: 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-warde en kan dan irritatie veroorza-
ken. Draag beschermende handschoenen. Het cement/bindmiddel in de voorgemengde droge mor-
tels voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB. 

 
 
 
 
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 Portlandcementklinker  ≥ 20 - ≤ 50% 
  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, 

H318; STOT SE 3, H335 
 

1305-62-0 215-137-3 calciumdihydroxide 
REACH-registratienummer: 01-2119475151-45 

≥ 1 - < 10% 

  Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE 3, 
H335 

 

 
De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.  
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 
 
 
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemene richtlijnen 
Voor EHBOers is geen specifieke persoonlijke bescherming vereist. EHBOers moeten echter con-
tact met droge of natte mortelmengsels vermijden. 
 
Na contact met de ogen 
Wrijf het oog niet droog, omdat de mechanischewerking bijkomende schade aan het hoornvlies kan 
veroorzaken. Eventuele contactlenzen verwijderen en het oog onmiddellijk onder stromend spoe-
len, met het ooglid wijd open, gedurende minstens 20 minuten, om alle deeltjes te verwijderen. In-
dien mogelijk een isotone oogspoeloplossing (0,9% NaCl) gebruiken. Altijd een bedrijfsarts of oog-
arts raadplegen. 
 
Na inademen 
Zorg voor frisse lucht. Verwijder snel het stof uit keel en neus. Bij klachten als onwel worden, hoes-
ten of aanhoudende irritatie, een arts raadplegen. 
 
Na contact met de huid 
Droog mortelmengsel verwijderen en overvloedig spoelen met water. Vochtig mortelmengsel over-
vloedig met water afspoelen. Natte kleding, schoenen, uurwerken, ... verwijderen. Maak deze gron-
dig schoon alvorens ze opnieuw te gebruiken. Bij huidklachten een arts raadplegen. 
 
Na inslikken 
Niet laten braken. Indien bij bewustzijn : mond spoelen en overvloedig water drinken. Raadpleeg 
een arts of het antigifcentrum. 
 
Zelfbescherming van de EHBO-er 
EHBO-er: Let erop uzelf te beschermen! 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Ogen 
Oogcontact met het mortelmengsel (droog of vochtig) kan ernstig en mogelijk blijvend oogletsel 
veroorzaken. 
 
Huid 
Het droge mortelmengsel kan bij langdurig contact een irriterende werking hebben op een vochtige 
huid (door zweet of vocht). Contact tussen het mortelmengsel en een vochtige huid kan huidirrita-
tie, dermatitis of ernstig huidletsel veroorzaken. 
 
Ademhaling 
Herhaaldelijk inademen van grote hoeveelheden droog mortelmengsel gedurende een langere peri-
ode verhoogt het risico op longaandoeningen. 
 
Milieu 
Voorgemengde droge mortel is bij normaal gebruik niet schadelijk voor het milieu. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

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

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

Indien een arts wordt geraadpleegd, steeds dit veiligheidsinformatieblad voorleggen. 
 
 
 
 
5.1. Blusmiddelen 

Het product is niet brandbaar. 
 

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 
Geen speciale maatregelen vereist, aangezien het product geen brandgevaar oplevert. Verontrei-
nigd bluswater verwijderen conform de plaatselijk geldende voorschriften. 

 
 
 
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Personeel dat niet is opgeleid voor noodgevallen, moet beschermende kledij dragen zoals beschre-
ven in Rubriek 8. Men dient de instructies te volgen voor veilig gebruik, zoals aangegeven in Ru-
briek 7. Noodplannen zijn niet vereist voor de hulpdiensten. Bij belangrijke blootstelling aan stof is 
evenwel adembescherming nodig.  
 

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. Gebruik een zo droog mogelijke 
methode voor het reinigen, zoals stofzuigen onder druk (draagbare toestellen met zeer efficiente 
filtersystemen, zoals EPA of HEPA filters of gelijkwaardige technieken die geen stof veroorzaken). 
Gebruik nooit perslucht om te reinigen. Indien er stof vrijkomt tijdens de droge reiniging, moeten 
persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Vermijd inademen van het product en contact 
met de huid. Gooi gemorst materiaal terug in de verpakking. Het kan later nog gebruikt worden. De 
gemengde mortel mechanisch opnemen, laten uitharden op een folie of in een container en afvoe-
ren volgens punt 13. 
 

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. 
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RUBRIEK 7: Gebruik en opslag 

 
 
 
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik 

Richtlijnen voor veilig gebruik 
Vermijd contact met de ogen. Vermijd stofontwikkeling en gebruik droge reinigingsmethoden. Tij-
dens het gebruik niet knielen in de verse mortel. Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaam-
heden. In een stoffige omgeving ademhalingsbescherming en veiligheidsbril dragen. draag be-
schermende handschoenen om contact met de huid te vermijden.  
 
Maatregelen om de vorming van aerosolen en stof te voorkomen 
Niet vegen. Gebruik voor het reinigen methoden die zo droog mogelijk zijn, zoals stofzuigen onder 
druk, en die geen stof veroorzaken. Bij het verwerken van zakgoed en het gebruik van open meng-
bakken, eerst water bijvullen en daarna voorzichtig de droge mortel toevoegen. Houd de valhoogte 
laag. Laat de menger langzaam starten. Lege zakken niet of in een andere zak samendrukken. 
 

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden 
Eisen aan opslagruimten en containers 
Het product dient te worden opgeslagen in droge, waterdichte omstandigheden, schoon en be-
schermd tegen vervuiling en beschadiging. Beperk condensvorming in de verpakking. Bewaar in 
afgesloten originele verpakking. Gebruik geen aluminium verpakking. 
 
Overige richtlijnen voor opslag 
Opslagklasse conform TRGS 510: 13 (niet brandbare vaste stoffen die niet ondergebracht worden 
bij één van de bovenvermelde LGK) 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Bouwchemische toepassingen 
 

7.4. Controle van het gehalte aan in water oplosbaar chroom (VI)  
Bij voorgemengde droge portels die chromaatreductiemiddelen bevatten, moet worden opgemerkt 
dat de effectiviteit van het reductiemiddel na verloop van tijd afneemt. Daarom bevat de verpakking 
van de voorgemengde droge mortel en/of de afleveringsdocumenten informatie over de minimale 
geldigheidsduur. Binnen deze tijd blijft het gehalte aan in water oplosbaar chroom (VI) onder de 
0,0002% (volgens EN196-10). De instructies van de fabrikant voor een correcte opslag moeten 
worden gevolgd. Bij onjuiste opslag (vochtindringing) of te lange opslag kan het aanwezige chro-
maatreductiemiddel voortijdig zijn werkzaamheid verliezen en kan een gevoelsmatig effect van het 
cement/bindmiddel niet worden uitgesloten bij contact met de huid. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootsteling / Persoonlijke bescherming 

 
 
 
 
 
8.1. Controleparameters 

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (TRGS900) 
Betekenis Beoordelingswaarde  Piekbegrenzing  
Algemene stofgrenswaarde 1,25 mg/m³ A (8 h) 2 (II) 
Algemene stofgrenswaarde 10 mg/m³ E 20 E (15 min) 
In water oplosbaar chroom (VI) 2 ppm in cement  

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie 
 
DNEL-/DMEL-waarden 
CAS-Nr. Betekenis 
DNEL-type Blootstellingsroute  Effect Waarde: 
1305-62-0 Calciumdihydroxide  
Werknemer, korte duur inademing lokaal 1 mg/m³ A 
Werknemer, lange duur inademing lokaal 4 mg/m³ A 

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie 
 
PNEC-waarde 
CAS-Nr. Betekenis Milieucompartiment  Waarde: 
1305-62-0 Calciumdihydroxide Water  490 µg/l 
  Bodem  1.080 mg/l 
  Grondwater  1.080 mg/l 

 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootsteling / Persoonlijke bescherming 

Geschikte technische controleapparatuur 
Maatregelen om stofvorming te voorkomen, bijv. door geschikte ventilatiesystemen en reinigings-
methoden die geen stof opwekken. 
 
Beschermings- en hygiënemaatregelen 
Handen wassen en indien nodig douchen om aanhechtend cement / bindmiddel te verwijderen. 
Contact met ogen en huid vermijden. Na de werkzaamheden met voorgemengde droge mortel, 
moeten werknemers zich wassen of douchen en huidverzorgingsproducten gebruiken. Verontrei-
gingde kledij, schoenen, uurwerken, ... Schoonmaken voordat u ze opnieuw gebruikt. 
 
Bescherming van ogen / gezicht 
Bij risico op stof en spatten een nauw aansluitende veiligheidsbril gebruiken conform DIN EN 166. 
 
Ademhalingsbescherming 
Als de grenswaarden voor blootstelling worden overschreden (bijv. bij het hanteren van het poeder-
vormig product in de open lucht), moet een geschikt ademhalingsmasker worden gebruikt (bijv. 
conform EN149, EN140, EN14387, EN1827). In de regel moeten partikelfilterende halfgelaatsmas-
kers of volgelaatsmaskers met partikelfilters van het type FFP2 of FFP3 gebruikt worden. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 
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 blootsteling 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:    grijs 
Geur:    reukloos 
Smeltpunt:    > 1.000 °C 
Densiteit:    ca. 0,85 - 1,65 g/cm³ bij 20 °C 
pH-waarde:    11 - 13,5 
Oplosbaarheid in water:   tot 3,0 g/l bij 20 °C 

 
 
 
 
10.1. Reactiviteit 

Reageert alkalisch met water waarbij een doelbewuste hydratatiereactie plaats vindt.   Er ontstaat 
een vaste masa die niet reageert met de omgeving. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel bij toepassing van de aanbevolen regels voor opslag en gebruik. Vermijd contact met in-
compatibele materialen (zuren, ammoniumzouten, aluminium en andere onedele metalen, fluor-
waterstofzuur). 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen informatie beschikbaar 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
binnendrngen van vocht tijdens opslag kan leiden tot klontervorming en kwaliteitsverlies. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 
10.5. Niet-compatibele materialen 

Het vochtige product is alkalisch en reageert met zuren, ammoniumzouten, aluminium en andere 
onedele metalen. Bij de reactie met onedele metalen ontstaat waterstof. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen gevaarlijke ontledingsproducten gekend. 

 
 
 
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Informatie over Portlandcement 
Acute giftigheid 
Blootstellingsroute: dermaal 
Dosis: Limiet test - 2.000 mg/kg - 24 uur 
Soort:  Konijn  
Resultaat: niet dodelijk 
Blootstellingsroute: via ademhaling 
Dosis: Limiet test - 5 g/m³ 
Soort: Rat  
Resultaat: geen acute toxiciteit (studie werd uitgevoerd met Portlandcementklinker) 
Blootstellingsroute : oraal 
Resultaat:  Bij dierproeven met cementovenstof en cementstof werd geen acute orale toxiciteit 
vastgesteld. 
 
Irriterende en bijtende effecten op de huid 
Het product irriteert huid en slijmvliezen. Droog product in contact met een vochtige huid of huid 
in contact met vocht/nat product kan leiden tot irriterende en ontstekingsreacties van de huid 
(rood worden, barsten). Langdurig contact samen met mechanisch schuren kan leiden tot ernstig 
huidletsel. 
 
Ernstig oogletsel / oogirritatie 
Bij de in-vitro proef had Portland cementklinker (het belangrijkste bestanddeel van cement) ver-
schillende effecten op het hoornvlies. De berekende “irritatie-index” is 128. Direct contact met ce-
ment kan leiden tot beschadiging van het hoornvlies, enerzijds door mechanisch contact en an-
derzijds door onmiddellijke of latere irritatie of ontsteking.  Direct contact met grote hoeveelheden 
droog cement of spatten nat cement kan effecten hebben die varieren van matige oogirritatie (zo-
als conjunctivitis of ooglidontsteking) tot ernstig oogletsel en blindheid. 
 
Aantasting van de huid 
Huideczeem kan bij individuele personen ontstaan na contact met vochtig cement. Deze kunnen 
worden veroorzakt door de pH-waarde (irriterende contactdermatitis) of door immunologische re-
acties met in water oplosbaar chroom (VI) (allergische contactdermatitis). Voor dit laatste geldt: 
Zolang de houdbaarheidsdatum van het product niet wordt overschreden, zal het cement naar 
alle verwachtingen geen aantastend effect hebben. 
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Aantasting van de luchtwegen 
Er is geen aanwijzing voor aantasting van de luchtwegen. Op basis van de beschikbare gege-
vens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Mutageniteit in geslachtscellen 
Geen bewijs van mutageniteit in geslachtscellen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de 
classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Carcinogeniteit  
Een oorzakelijk verband tussen cement en kanker werd niet vastgesteld. Epidemiologische stu-
dies doen niet besluiten tot een verband tussen blootstelling aan cement en kanker. Portlandce-
ment is niet geclassificeerd als kankerverwekkend bij mensen volgens ACGIH A4: Stoffen die 
vanwege onvoldoende gegevens niet definitief kunnen worden beoordeeld met betrekking tot 
kankerverwekkendheid bij de mens. In vitro-proeven of dierproeven geven onvoldoende aanwij-
zingen voor kankerverwekkendheid om deze stof aan een andere classificatie toe te wijzen.” 
Portlandcement bevat meer dan 90% portlandcementklinker. Op basis van de beschikbare gege-
vens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Voortplantingstoxiciteit 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige blootstelling 
Blootstelling aan cementstof kan de ademhalingsorganen (keel, strot, longen) irriteren. Hoesten, 
niezen en kortademigheid kunnen het gevolg zijn als de blootstelling hoger is dan de grens-
waarde op de werkplek. Beroepsmatige blootstelling aan cementstof kan leiden tot aantasting 
van de ademhalingsfuncties. Er is momenteel echter onvoldoende kennis om een dosis-effect-
verband te kunnen afleiden. 
 
Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde blootstelling 
Langdurige blootstelling aan inadembaar cementstof boven de beroepsmatige blootstellingsgrens 
kan leiden tot hoesten, kortademigheid en chronische obstructieve veranderingen in de luchtwe-
gen. Bij lage concentraties werden geen chronische effecten waargenomen. Op basis van de be-
schikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Inademingsgevaar 
niet van toepassing, vermits niet als aerosol werkzaam is. 
 
Informatie over calciumdihydroxide 
Acute giftigheid 
Blootstellingsroute: dermaal 
Dosis: LD50 - > 2.500 mg/kg (OECD 402) 
Soort: Konijn 
Resultaat: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
Blootstellingsroute : oraal 
Dosis: LD50 - > 2.000 mg/m³ (OECD 425) 
Soort: Rat 
Resultaat: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

Irriterende en bijtende effecten op de huid 
Op basis van proeven (in vivo, konijn) kan calciumdihydroxide worden geclassificeerd als irrite-
rend voor de huid. 
 
Ernstig oogletsel / oogirritatie 
Op basis van proeven (in vivo, konijn) kan calciumdihydroxide ernstig oogletsel veroorzaken. 
 
Aantasting van de huid 
Calciumdihydroxide wordt niet geclassificeerd als huidsensibiliserend op basis van het werkings-
mechanischme (pH-wijziging) en het belang van calcium in de menselijke voeding. 
 
Aantasting van de luchtwegen 
Er is geen aanwijzing voor aantasting van de luchtwegen. Op basis van de beschikbare gege-
vens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Mutageniteit in geslachtscellen 
Geen bewijs van mutageniteit in geslachtscellen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de 
classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Carcinogeniteit 
Calcium (toegediend als calciumlactaat) is niet kankerverwekkend (proefresultaat rat). Er is geen 
carcinogeen risico vanwege het pH-effect van calciumdihydroxide (epidemiolgische gegevens 
van mensen beschikbaar). 
 
Voortplantingstoxiciteit 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
 
Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige blootstelling 
Calciumdihydroxide irriteert de luchtwegen.  
 
Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde blootstelling 
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 

 
 
 
 
12.1. Toxiciteit 

Algemene effecten 
Acuut pH-effect. Hoewel dit product kan worden gebruikt om te zuur water te neutraliseren, kun-
nen waterorganismen beschadigd worden als 1 g/l wordt overschreden. Een pH-waarde > 12 zal 
snel afnemen door verdunning en carbonatatie. 
 
Informatie over Portlandcement 
Het Portland-cement in de voorgemengde droge mortel wordt als niet gevaarlijk voor het milieu 
beschouwd. Ecotoxicologisch onderzoek met Portlandcement op Daphnia Magna (U.S. EPA 
1994a) en Selecastrum Coli (U.S. EPA 1993) hebben slecht een gering toxisch effect aange-
toond. Daarom konden de LC50 en Ec50-warden niet worden bepaald. Er konden ook geen toxi-
sche  
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effecten op sedimenten worden vastgesteld. Het vrijkomen van grote hoeveelheden Portlandce-
ment in water kan echter leiden tot een verhoging van de pH-waarde en dus onder bijzondere 
omstandigheden giftig zijn voor het waterleven. 
 
Informatie over calciumdihydroxide 
Acute / langdurige toxiciteit voor vissen 
LC50 (96 h) - 50,6 mg/l voor zoetwatervissen 
LC50 (96 h) - 457 mg/l für zoutwatervissen 
 
Acute / langdurige daphnia-toxiciteit 
EC50 (48 h) - 49,1 mg/l voor ongewervelde zoetwaterorganismen 
LC50 (96 h) - 158 mg/l voor ongewervelde zoutwaterorganismen 
 
Chronische daphnia-toxiciteit 
NOEC (14 h) - 32 mg/l voor ongewervelde zoutwaterorganismen 
 
Acute / langdurige algen-toxiciteit 
EC50 (72 h) - 184,57 mg/l voor zoetwateralgen 
NOEC (72 h) - 48 mg/l voor zoetwateralgen 
 
Acute / langdurige bacteriële toxiciteit 
Bij hoge concentraties veroorzaakt calciumdihydroxide een verhoging van de temperatuur en pH-
waarde. Dit wordt gebruikt voor de zuivering van zuiveringsslib. 
 
Acute / langdurige bodem-toxiciteit 
EC10/LC10 of NOEC - 2.000 mg/kg voor bodemmacro-organismen 
EC10/LC10 of NOEC - 12.000 mg/kg voor bodemmicro-organismen 
 
Acute / langdurige planten-toxiciteit 
NOEC (21 d) - 1.080 mg/kg voor planten 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen informatie beschikbaar 
 

12.3. Bioaccumulatie 
Geen informatie beschikbaar 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen informatie beschikbaar 
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen informatie beschikbaar 
 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

 
 
 
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Verwijdering van het product 
Droog opnemen en indien mogelijk verder gebruiken / recyclen.  Afvalbehandelingstechnieken 
niet vereist. Niet lozen in riool of opperlvaktewater. Aanbeveling voor niet-herbruikbare resten: 
Mengen met water en laten uitharden. 
Afvalsleutel : 17 09 04: Bouwafval. 
 
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 
Water-gevarenklasse 1 - licht gevaarlijk voor water 
 
Giscode 
GISCODE: ZP1 
 

15.2. Veiligheidsbeoordeling 
Er werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 
 
 

Verklaring van de H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst) 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan allergische reacties op de huid veroorzaken. 
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 wetgeging en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger 
van onze producten. 


