Volgens Europese richtlinen 91/155/CEE en REACH nr 1907/2006/CE zijn er geen material
safety data sheets benodigd voor materialen bechouwd als “artikelen”.
1.IDENTIFICATIE van het product en de fabrikant.
Productnaam
Producttype
Fabrikant

Nidagravel
Polypropylene honinggraadstructuur met 1 ongeweven
polyester film
Nidaplast, Rue Paul Vaillant Couturier, F59224 Thiant
Tel : + 33(0)3 27 44 72 00
www.nidaplast.com

2.SAMENSTELLING
Voornaamste component

Polypropylene, polyester

3.IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Voornaamste gevaar door gebruik Bij ons weten is er geen enkel gevaar aan het product
zelf, noch aan de neven producten. Tijdens het
productieproces kunnen kleine splinters vrijkomen
waarvoor men ogen en adem dient te beschermen.
4. EHBO MAATREGELEN
Oogcontact

In geval van oogcontact onmiddellijk de ogen spoelen
met overvloedig water

5.MAATREGELEN BIJ BRAND
Blusmiddelen

Het product is brandbaar, de rook is niet giftig,

6.MAATREGELEN BIJ TOEVALLIG VRIJGEKOMEN DAMPEN
Geen voorzorgen nodig

7.HANTEREN EN OPSLAG
Opslag

Opslag bij kamertemperatuur in originele samenstelling
op een droge plaats
Niet opslaan in vlakke zon en of hoge temperatuur

8.PERSOONLIJK BESCHERMING
Individuele bescherming

De randen van de panelen kunnen licht scherp zijn; in dit
geval is het aangeraden handschoenen te dragen
Bij het snijden een beschermbril dragen daar er splinters
kunnen vrijkomen

9.FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm
Fysisch aspect bij 20°C
Kleur
Geur
Smelt temperatuur
Ontbrandingstemperatuur bij20°C
Oplosbaarheid in water

honingraad paneel
solide
grijs-wit
geurloos
140°C
~300°C
onoplosbaar

10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit

Stabiel bij normaal gebruik
Vermijd contact met vlammen of vonken
Niet verhitten tot meer dan 100°C

11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Bij gebruik volgens voorschriften heeft het product geen enkel schadelijk effect bij ons
weten.
12.ECOLOGISCHE INFORMATIE
Geen bijzondere effecten bekend
13.AFVAL AANBEVELINGEN
Volgens officiële wetgeving

14.TRANSPORT INFORMATION
Er is geen gevaar voor vervoer
15.REGELGEVENDE INFORMATIE
Volgens beschrijving op etiket
16.BIJKOMENDE INFORMATIE
Geen bijkomende informatie
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is enkel bedoeld om het product te omschrijven
aangaande gezondheid, veiligheid en milieu en dient niet te worden opgevat als omschrijving van specifieke
eigenschappen en garantiebepaling van het product.
Nidaplast verwerpt elke aansprakelijkheid aangaande verkeerde interpretatie van deze informatie evenals
verkeerd gebruik van het product .

