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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 

1.1 Handelsnaam CEBO Metselmortel met kalk 
1.2 Fabrikant CEBO Bouwmaterialen  
      Adres Postbus 23 
      Woonplaats 1620 AA Hoorn 
      Telefoon 088-6337202 
      URL www.cebobouwmaterialen.nl 
      E-mail info@cebobouwmaterialen.nl 

 
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

Identificatie conform EU-richtlijn 1999/45 

Xi - irriterend 
R37/38 - Irriterend voor de ademhalingswegen en huid 
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel 
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid* 
 * Door toevoeging van reductansen vervalt R43 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de 
verpakking. 

 
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 

3.1 Samenstelling  

Naam CAS EINECS Etikettering  

Portlandcement 65997-15-1 266-043-4 
 

R 37,38,41,43* 
3.3/1 

3.2/2 ; 3.4.S/1 ; 3.8/3 

Kalksteen 1317-65-3 215-279-6   

Kalksteenmeel 471-34-1 207-439-9   

Calciumdihydroxide   
 

R37/38-41 
3.3/1 

3.2/2 ; 3.4.S/1 ; 3.8/3 

 * Door toevoeging van reductansen vervalt R43 gedurende de houdbaarheidsperiode 
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4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

4.1 Algemeen Verwijder het slachtoffer onmiddellijk uit de gevarenzone. Als patiënt onwel is, 
consulteer dan een arts en overleg dit informatieblad.  

4.2 Inademing Frisse lucht aanvoeren; bij klachten arts inschakelen. 
4.3 Oogcontact Ogen met open ooglid gedurende een aantal minuten onder stromend water 

afspoelen en arts raadplegen. 
4.4 Huidcontact Onmiddellijk met water wassen. 
4.5 Inslikken Geen braken opwekken. Slachtoffer met water de mond laten spoelen. 

Raadpleeg direct een arts en dit informatieblad laten lezen. 

 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

5.1 Algemeen Product is niet brandbaar. 
5.2 Geschikte blusmiddelen N.v.t. 
5.3 Ongeschikte blusmiddelen N.v.t. 
5.4 Bijzondere bescherming Brandweerlieden hoeven geen speciale beschermende kleding 

te dragen. 

 
6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

6.1 Persoonlijk bescherming Stofvorming vermijden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen. 

6.2 Voorzorgsmaatregelen Geen bijzondere maatregelen nodig. 
                6.3 Insluitings- en  
                reinigingsmethoden en –materiaal 

 

Mechanisch opruimen. 

 
7. HANTERING EN OPSLAG 

7.1 Hantering Geen bijzondere maatregelen nodig.  
In geval van stofvorming, voor afzuiging zorgen. 

7.2 Opslag Enkel in niet geopende originele verpakking bewaren.  
Koel en droog opslaan in goed afgesloten containers.  
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen. 
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

8.1 Maatregelen op de werkplek  Herhaalde of langdurige blootstellingen boven de MAC-
waarde van 10 mg/m

3
 kunnen neus- en 

luchtwegontstekingen veroorzaken. 

8.2 Algemeen De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met 
chemicaliën moeten in acht genomen worden. 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen 
wassen vóór de pauzes en aan het einde van de werktijd. 
Contact met de ogen vermijden. Gebruik een 
vochtinbrengende huidcrème na het verwerken van het 
product. 

8.3 Persoonlijke bescherming 

Bescherming van de ademhalingswegen Bij goede ventilatie niet nodig. Filtertoestel voor kortstondig 
gebruik: filter P2. Bij kortstondige of geringe blootstelling 
een ademhalingsfiltertoestel gebruiken; bij intensieve of 
langdurige blootstelling een van de omgeving onafhankelijk 
ademhalingsbeschermingstoestel gebruiken. 

Handbescherming Beschermende handschoenen. Met nitril geïmpregneerde 
katoenen handschoenen. 

Oogbescherming Nauw aansluitende veiligheidsbril 

Huid- en lichaamsbescherming Beschermende werkkleding. 

 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Uiterlijk Poeder 
Kleur Grijs 
Geur Niet karakteristiek 
pH Alkalisch 
Dichtheid (kg/m

3
) N.v.t. 

Explosiegrenzen Onderste: n.v.t.                   bovenste: n.v.t. 
Smeltpunt (°C) N.v.t. 
Oplosbaarheid in water  Hardt met contact bij water uit 
Overige gegevens Geen 

 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

10.1 Stabiliteit  Geen ontbinding bij gebruik volgens voorschrift. 
10.2 Te vermijden omstandigheden Vochtigheid tijdens opslag 
10.3 Gevaarlijke reacties Reacties met zuren. Reacties met lichtmetalen bij de 

aanwezigheid van vochtigheid onder vorming van 
waterstof.  

10.4 Gevaarlijke ontledingsproducten N.v.t. 

 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Primair irriterend effect: op het oog een irriterend effect. 

 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Het product bevat stoffen die in oppervlaktewateren sterke vertroebelingen veroorzaken. Het product bevat stoffen die een lokale 
pH-verandering veroorzaken en daardoor een schadelijke invloed op vissen en bacteriën hebben. Het product veroorzaakt een 
duidelijke pH-verandering. Voor het lozen neutraliseren. Kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Niet in grondwater, oppervlaktewater of riolering terecht laten komen.  
 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Product wordt 5 tot 6 uur na toevoeging van water hard en kan daarna als bouwafval worden verwijderd. Verwijdering volgens 
overheidsvoorschriften. Zakken optimaal leegschudden.  
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14. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 

 
Gevaar 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel 

 
Waarschuwing 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid 
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel 
R43 
 
 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
 

 
P101 Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. 
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 
  

 
15. OVERIGE INFORMATIE 
De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Voor 
informatie over kwaliteit en eigenschappen van het product verwijzen wij u naar het desbetreffende productinformatieblad. Aan de 
inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.  
 


