VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Datum : 01-10-2015

MagOxx®board

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Handelsnaam
Identificatie van het product
Aard van het product

: MAGOXX®BOARD
: Zelfdragende cement gebonden plaat.
: Artikel/voorwerp.

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

: Brandbescherming in gebouwen. Bouwplaat algemeen gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijfsidentificatie

: MagOxx B.V.,
: Nijverheidsweg 6,
: 7671 DA Vriezenveen
: NETHERLANDS
: Telefoon: +31 (0)88 88 84 41 44
: e-mail: info@magoxx.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnr. in noodgeval

: +31 (0)88 88 84 144

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren
Symptomen bij gebruik :
Inademing :

Contact met de huid
Contact met de ogen
Inslikken

: Bij gebruik van het product in zijn eindtoepassing: geen risico's bekend.
Tijdens verwerking van het product (boren, zagen, schuren e.d.) kan stof in
de lucht vrijkomen.
: Zoals bij de meeste vormen van hinderlijk stof, kan overmatige inademing
van stof leiden tot irritatie van de luchtwegen. Sommige grondstoffen
kunnen sporen bevatten van in de natuur voorkomend kwarts. Volgens het
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC Monografieën
2009) "Kristallijn silica ingeademd in de vorm van kwarts of cristobaliet is
kankerverwekkend voor de mens (groep 1)." Lange termijn risico's: zie
rubriek 11.
: Langdurig contact met de huid kan bij gevoelige personen leiden tot
huidirritatie.
: Oogcontact met stof kan leiden tot voorbijgaande oogirritatie of
ontsteking.
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar
bij inslikken in te houden.

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Dit product is als niet gevaarlijk ingedeeld.
2.2. Etiketteringselementen
Geen etikettering vereist.
Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)
Geen etikettering vereist.
2.3. Andere gevaren
Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Componenten

Dit artikel is geclassificeerd als niet gevaarlijk.
Dit product is een gefabriceerd artikel, geen substantie noch een
preparaat.
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Naam
Component

Inhoud

CAS-nr.

EG-nr.

Bijlagenummer

REACH

Sorel cement :
Perlite :
Quartz (SiO2)natural
accuring :
Glasvezels
(diam >= 10
mu) :
Talk
(Mg3H2(SiO3)4)
:

93763-70-3
<= 2 %

14808-60-7

238-878-4

65997-17-3

266-046-0

14807-96-6

238-877-9

Indeling
Niet geclassificeerd.
(DSD/DPD)
Onbepaald. (GHS)
Niet geclassificeerd.
(DSD/DPD)
Onbepaald. (GHS)
Niet geclassificeerd.
(DSD/DPD)
Onbepaald. (GHS)
Niet geclassificeerd.
(DSD/DPD)
Onbepaald. (GHS)
Niet geclassificeerd.
(DSD/DPD)
Onbepaald. (GHS)

RUBRIEK 4 Eerste hulp maatregelen
4.1. Beschrijving van de eerste hulp maatregelen
Eerste hulp maatregelen
Inademing
Kontakt met de huid
Contact met de Ogen
Inslikken

: Breng in de buitenlucht en geef water te drinken.
: De huid spoelen met water.
: Wrijf de ogen niet uit. Spoel het oog met veel zuiver water gedurende
tenminste 15 minuten. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg een dokter.
: Drink water.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Zie rubrieken 7 en 8.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

: Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niets te rapporteren.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Brandklasse
Brand- en explosiebeveiliging

: Het product is onbrandbaar.
: Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting,
inclusief ademhalingsbescherming.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

: Stofvorming beperken. Vermijd inademen van stof. Vermijd contact met
de ogen of de huid. Aanbevolen ademhalingsbescherming gebruiken.
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6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

: Verhinder verspreiding van stof.

6.3. Verpakkings- en reinigingsmethoden en –materiaal
Verpakkingsmethoden en materiaal

: Gesloten containers gebruiken om stofverspreiding te vermijden.

Reinigingsmethoden

: Schep kleine stukken op. Bevochtig het stof met water voordat het in de
afvalcontainer wordt gedaan.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubrieken 7 en 8.
RUBRIEK 7 Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Persoonlijke bescherming

Technische veiligheidsmaatregelen

: Stof dat door bewerken wordt voortgebracht dient te worden afgezogen en
de wettelijke bepalingen met betrekking tot de limietwaarden voor
beroepsmatige blootstelling (de MAC waarden in Nederland) voor totaal en
inadem baar stof en voor inadem baar kwartsstof dienen te worden
gerespecteerd. Gebruik steeds individuele ademhalingsbescherming
wanneer het waarschijnlijk is of wanneer kan voorzien worden dat de
limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling zullen overschreden
worden. Verwijder stof met een stofzuiger of bevochtig het stof met water
en veeg het dan op.
: Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik gereedschap met
geschikte stofafzuiging.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag

: Droog, afgedekt en vorstvrij opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik
Brandbescherming in gebouwen. Bouwplaat voor algemeen gebruik.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige

Controleparameters voor vervuilde

: Indien de platen bewerkt worden (boren, zagen, schuren e.d.) dienen de
blootstelling limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling (de MAC
waarden in Nederland) voor inhaleerbaar en inadembaar stof en voor
inadembaar kwartsstof gerespecteerd te worden. Controleer de laatste
limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling (de MAC waarden in
Nederland) voor vervuilde lucht die van toepassing zijn. Typische
limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling (de MAC waarden in
Nederland) uitgedrukt als 8 uur tijd gewogen gemiddelde, op het ogenblik
van het opstellen van dit document zijn.
: Deeltjes die niet op een andere wijze geclassificeerd of geregeld zijn
(hinderlijke lucht stof)
Inhaleerbaar: 10 mg/m³.
Inadembaar: 5 mg/m³.
Kwartsstof (CAS nummer 14808-60-7):
Inadembaar: 0.075 mg/m³ (NL) - 0.5 mg/m³ (BE)

8.2 Beheersing van beroepsmatige blootstelling
8.2.1 Algemene beschermingsmaatregelen.
Industriële hygiëne

: Zorg voor stofafzuiging met een correcte filter indien gemotoriseerd
gereedschap wordt gebruikt.
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8.2.2. Toepassing van individuele beschermingsmaatregelen
Ademhalingsbescherming

Huidbescherming

: Vermijd inademen van stof. Gebruik steeds geschikte persoonlijke
stofmaskers indien de limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling (de
MAC waarden in Nederland) kunnen worden overschreden. (bijvoorbeeld
voor blootstelling die tot maximaal 10 maal de limietwaarden voor
beroepsmatige blootstelling overschrijden, gebruik een stofmasker type P2,
voor hogere blootstellingen, gebruik een stofmasker type P3). : Aanraking met de huid vermijden. Gebruik geschikte werkkleding en
handschoenen ter bescherming tegen mechanisch letsel en direct
huidcontact.

Oogbescherming

: Aanraking met de ogen vermijden. Gebruik een veiligheidsbril bij
bewerken en wanneer stof wordt voortgebracht.

Inslikken

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen
Uiterlijk

: Plaat (vast)

Fysische toestand bij 20°C
Kleur
Geur
pH waarde
Brandbaarheid
Dichtheid
Oplosbaarheid in water
Andere eigenschappen

: Vast.
: Gebroken wit.
: Geen.
: ca. 10 (in waterige oplossing).
: Niet brandbaar.
: ca. 1050 kg/m3
: Onoplosbaar.
: Informatie over andere fysische en chemische eigenschappen, zoals
vermeld in sectie 9.1 van bijlage II van de verordening EU 453/2010 van
20 mei 2010 is niet beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiliteit en reactiviteit

: Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Stabiliteit
Chemische stabiliteit

: Stabiel onder normale omstandigheden van opslag, behandeling en
gebruik.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke reacties
Gevaarlijke eigenschappen

: Geen.
: Geen

10.4. Te vermijden condities
Te vermijden omstandigheden

: Geen enkel bekend

10.5. Te vermijden stoffen
Te vermijden stoffen

: Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten
Geen enkel bekend.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Informatie over toxiciteit
Acute giftigheid

: Geen gegevens beschikbaar.
: Geen acute toxiciteit is gemeld, afgezien van enkele uitzonderlijke gevallen
van voorbijgaande oogirritatie of ontsteking, irritatie van de huid of irritatie
van de slijmvliezen (keel, luchtwegen) door overmatige blootstelling aan
stof.
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11.2 Aanvullende informatie:
Betreffende het product

: Aanvullende informatie:ademen van kwarts houdend stof, in het bijzonder
de fijn stof fractie ( inadembaar), in hoge concentraties gedurende
herhaalde of langdurige periodes kan een gezondheidsrisico inhouden en
aanleiding geven tot chronische longaandoeningen en het risico op
longkanker verhogen. Het risico is minimaal

Indien correcte werkmethodes worden toegepast (zie rubriek 8). Tijdens blootstellingproeven uitgevoerd door
geaccrediteerde Europese laboratoria met gebruikmaking van referentie methodes voor werkplaats controle lag echter voor
dit materiaal het kwartsniveau in het inadembare stof onder de detectielimiet.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Geen effecten bekend.
12.2. Persistentie – afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar.
12.3. Vermogen tot bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar.
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen informatie beschikbaar.
Informatie betreffende ecologische effecten

: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Behandel als bouw afval.
13.2. Algemeen
Product afval
Verpakkingsafval

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.
: Volgens lokale regelgeving afvoeren.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemene informatie

: Het product is niet aan de transportvoorschriften onderworpen.

RUBRIEK 15 Regelgeving
Symbo(o)l(en)
H-Zinnen
P-Zinnen

RUBRIEK 16 Overige informatie

: Geen
: Geen
: Geen
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Andere gegevens

: Geen

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 product 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 product. Dit veiligheidsblad werd
opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een
component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is.
Dit informatie blad en de informatie die het bevat stelt geen verkoopvoorwaarden buiten werking en is geen (product)
specificatie. Niets hierin vermeld kan geïnterpreteerd worden als een gebruiksaanbeveling ter schending van een patent of
een toe te passen wet of regelgeving.
De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het
Europees Parlement en de Raad

