
bladzijde : 1 / 3

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1

Datum : 15 / 12 / 2010

Vervangt : 0 / 0 / 0

Creall®-fingerpaint 0704

1  Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Identificatie van het product : Vingerverf

Handelsnaam : Creall®-fingerpaint

Gebruik : Huiselijk.

Bedrijfsidentificatie : Havo B.V.
Postbus 320
3850 AH  Ermelo  NETHERLANDS
T:+31(0)341 560854
F:+31(0)341 551211

Telefoonnr. in noodgeval : info@havo.com

2  Identificatie van de gevaren

Gevaarsidentifikatie : Conform de preparatenrichtlijn 1999/45/EG is dit product ingedeeld als :
Dit produkt is niet gevaarlijk .

Symptomen bij gebruik
- Inademing : Geen in normale omstandigheden.

- Contact met de huid : Geen in normale omstandigheden.

- Contact met de ogen : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.

- Inslikken : Geen in normale omstandigheden.

3  Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Componenten : Creall®-fingerpaint : Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt (Richtlijn 1999/45/EG).
Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG) :
Geen.

Stof / Mengsel : Mengsel.

Componenten : Dit produkt is niet gevaarlijk .

4  Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen
- Inademing : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.

- Contact met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.

- Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water.

- Inslikken : De mond spoelen.

5  Brandbestrijdingsmaatregelen

Specifieke risico's : Geen noemenswaardige risico's.

Blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

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

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken.
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6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  (vervolg)

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Het
residu wegspoelen/aanlengen met water.

7  Hantering en opslag

Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.

Opslag : In de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, geventileerde plaats.

Behandeling : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en
water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming

[
- Ademhalingsbescherming : Niet nodig.

- Huidbescherming : Geen in normale omstandigheden.

- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

9  Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C : Pasta.

Geur : Geen.

pH waarde : 7.0-8.0

Dichtheid : 1.240 kg/dm3

Viscositeit : >35.000 mPa.s

Oplosbaarheid in water : Het produkt dispergeert in het water.

10  Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke reakties : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

11  Toxicologische informatie

Informatie over toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

12  Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische : Geen gegevens beschikbaar.
effecten
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12  Ecologische informatie  (vervolg)

Persistentie - afbreekbaarheid : Biologisch afbreekbaar.

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13  Instructies voor verwijdering

Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.

14  Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

15  Regelgeving

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

S-Zinnen : Geen.

16  Overige informatie

Andere gegevens : Geen.
Conform to EN 71-7

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter
beschikking gesteld.  De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen
buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren.  Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke
verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn
met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat
de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document
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