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Tegelvoegmortel 

 
 

Veiligheidsinformatieblad 
 

 

Opmerking: Joint-It Ltd. raadt aan en verwacht dat u het volledige VIB leest en begrijpt, 

aangezien dit document belangrijke informatie bevat. We verwachten dat u de 
voorzorgsmaatregelen neemt die in dit document worden beschreven, tenzij uw 
gebruiksomstandigheden andere passende methoden of maatregelen zouden vereisen. 

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE 
ONDERNEMING 

 

1.1 Productidentificatie 

Handelsnaam:  

Joint-It Simple 

 

Naam van het 

mengsel:  

Joint-It Simple 

 

 

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

Gebruik van het mengsel  Tegelvoegmortel 

1.3 Gegevens van de onderneming  

Joint-It Ltd.,  
Milltown Business Park, 
Milltown, 
Co. Galway, 
Ierland. 
H54 V443 

    E-mail:  info@jointit.com 

    E-mail contactpersoon VIB: info@safeaware.ie 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoonnummer:  +353 (0)93 51503   

Kantooruren (maandag tot vrijdag):  08.30 - 17.30 uur  

Gesloten op banksluitingsdagen en officiële feestdagen 

 

 

 

mailto:info@jointit.com
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RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN  
 

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel 

Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

GHS (Global Harmonised System): 
 

Fysiek gevaar:  Niet geclassificeerd conform de GHS-verordening.  Niet-ontvlambaar 
product. 
 

Gevaar voor de gezondheid:  H315: Veroorzaakt huidirritatie  

   H320: Veroorzaakt oogirritatie 

Symbool:        
 

Gevaar voor het milieu:   Niet geclassificeerd. Het product heeft geen eigenschappen die 
schadelijk zijn voor het milieu. 
Voorzorgsmaatregelen:   
P102  Buiten het bereik van kinderen houden 

P233:  In goed gesloten verpakking bewaren. 

P302 + 335 + 353: BIJ CONTACT MET DE HUID: Losse deeltjes afborstelen en de huid met 
water/onder douche afspoelen. 

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten. Eventuele contactlenzen verwijderen indien dit makkelijk kan – blijven spoelen. 

Altijd oog- en handbescherming dragen 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling/Informatie over de bestanddelen  

 

Mengsel: 
 

Chemische 
naam 

CAS-nummer EG-nummer concentratie [%] Indeling 

Silica kwarts 238-878-4 14808-60-7 97 - 98 % N.C. 
Polysiloxaan   <1,0 % N.C. 

Polybutadieen 68441-52-1  1 - 3 % N.C. 

Droogolie en 
metaalzout 

18312-04-4 242-197-8 <0,01 % Cat 2; H361d 
Cat 1; H304 

 

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 
 

Contact met de ogen:  Grondig spoelen met water gedurende verscheidene minuten; nu 
en dan het bovenste en onderste ooglid optillen. Contactlenzen pas na 1-2 
minuten verwijderen en nog verscheidene minuten blijven spoelen. Indien 
symptomen optreden, een arts raadplegen (bij voorkeur een oftalmoloog). 

Contact met de huid: Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig wassen met veel 
water en zeep. Een arts raadplegen indien de irritatie aanhoudt. 

Inademing:  De betrokkene naar een plaats met frisse lucht brengen; een arts raadplegen 
indien de symptomen aanhouden. 
Inslikken:  De mond spoelen en een arts raadplegen. Geen braken opwekken, tenzij een arts 

u opdraagt om dit te doen. 
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Opmerkingen voor medisch personeel: 
 Geen specifieke behandeling. Behandeling op basis van de symptomen. 

Onmiddellijk contact opnemen met het antigifcentrum indien grote hoeveelheden 
werden ingeslikt. 

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

5.1 ONTVLAMBAARHEID 

Verbrandingsproducten Kan koolmonoxide, kooldioxide, metaaloxide/oxiden doen vrijkomen 

5.2 BLUSMIDDELEN 

Geschikt 

Ongeschikt 

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 

Geen bekend 

5.3 BESCHERMING VAN BRANDWEERLUI 
Brandbestrijdingsprocedures:  Hou mensen uit de buurt. Isoleer het vuur en weiger onnodige 
toegang. Doordrenk 

grondig met water om af te koelen en nieuwe ontbranding te voorkomen. 
Richt geen rechtstreekse waterstraal op gesmolten materiaal. Gebruik 
een fijne waternevel of schuim. Koel de omgeving af met water om de 
brandhaard te lokaliseren. Voor kleine branden kunnen 
handblusapparaten met chemisch schuim of kooldioxide worden gebruikt. 

 
Speciale beschermingsuitrustingen voor brandweerlui:  

Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur met positieve druk (SCBA) 
en beschermende kleding voor brandweerlieden (inclusief helm, jas, 
broek, laarzen en handschoenen). Is er geen beschermingsuitrusting 
beschikbaar of wordt deze niet gebruikt, bestrijd de brand dan van op een 
beschermde locatie of van op een veilige afstand. 

 
Ongebruikelijke brand- en explosiegevaren:  

Door mechanische handelingen kan brandbaar stof ontstaan. Vermijd 
accumulatie van stof om de kans op stofexplosies te beperken.  

 
Gevaarlijke ontbrandingsproducten:  

Bij brand kan de rook het originele materiaal bevatten, naast een aantal 
verbrandingsproducten waarvan de samenstelling varieert en die toxisch 
en/of irriterend kunnen zijn. Tot deze verbrandingsproducten kunnen 
onder andere behoren (niet-exhaustieve opsomming): Fenolverbindingen. 
Koolmonoxide. Kooldioxide. 

 

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  
Zorg ervoor dat onnodige en onbeschermde personeelsleden de werkzone niet kunnen 

betreden. Sluit de werkzone af  
om te voorkomen dat mensen door het gemorste materiaal heen lopen. Trek de aanbevolen 

persoonlijke beschermingsuitrusting aan  
alvorens met het materiaal aan de slag te gaan (zie rubriek 8).  
 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 
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Werk steeds met kleine stukken. Voorkom verspreiding van het gemorste materiaal en vermijd 
dat het wegvloeit en in contact komt met de bodem,  

waterlopen, afvoeren en rioleringen. Breng de bevoegde instanties op de hoogte indien het 
product  

milieuverontreiniging heeft veroorzaakt (afvoeren, waterlopen, bodem of lucht).  
 
Grote vrijgekomen hoeveelheden 
Stop het lek indien dit zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit de zone waar het product is 

weggelekt. Dek afvoeren en rioleringen af om te voorkomen 
dat het product  

in afvoeren, waterlopen, kelders of besloten ruimten terechtkomt. Voer weggelekt product af naar 
een installatie voor   

afvalwaterbehandeling of ga als volgt te werk. Dam het weggelekte product in en neem het op 
met onbrandbaar,  

absorberend materiaal zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde. Verzamel het in een 
afvoercontainer   

conform de lokale voorschriften (zie rubriek 13). Grote vrijgekomen hoeveelheden:  
 
 
Kleine vrijgekomen hoeveelheden 
Stop het lek indien dit zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit de zone waar het product is 

weggelekt. Neem het product op met vloeistofbindend 
materiaal  

(zand, kiezelgoer, universele binders, zaagsel). Voer het verzamelde materiaal af conform de  
voorschriften. 
 

 

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 

Opslag Verpakkingsmaterialen 

Sla het product op conform de lokale voorschriften. Bewaar het in de originele verpakking op een 
droge, koele en goed verluchte plaats, beschut tegen rechtstreeks zonlicht en steeds uit de buurt 
van incompatibele materialen (zie rubriek 10) en van voedingswaren en dranken.  
Hou de verpakking goed gesloten en verzegeld totdat het product zal worden gebruikt.  
Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnieuw worden verzegeld en rechtop worden 
geplaatst om weglekken van het product te voorkomen.  
Sla het product niet op in verpakkingen zonder etiket.  
Neem passende inperkingsmaatregelen om milieuverontreiniging te voorkomen.  
Aanbevolen: gebruik steeds de originele verpakking. 

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN 
BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

8.1 CONTROLEPARAMETERS 

Ventilatie: Een goede algemene ventilatie moet in de meeste omstandigheden volstaan. Een 
lokale afzuiginstallatie kan bij bepaalde binnenwerkzaamheden noodzakelijk zijn. 

8.2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING 
 

Bescherming van de 
ogen/het gezicht: 

Draag steeds een veiligheidsbril/stofbril (EN 166). Bestaat de kans 
op blootstelling aan deeltjes die de ogen kunnen irriteren, draag dan 
in een winderige/stoffige omgeving een goed aanpassende stofbril.  
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Bescherming van de 
huid: 

 

Er zijn geen andere voorzorgsmaatregelen vereist dan schone, 
lichaamsbedekkende kleding (EN ISO 13688). 

Bescherming van de 
handen: 

 

Draag steeds ondoordringbare handschoenen die bestand zijn 
tegen chemicaliën (EN 374) wanneer u met dit materiaal werkt. 
Aanbevolen handschoenen: pvc, butylrubber of nitrilrubber. 

Bescherming van de 
ademhalingswegen: 

 

Draag in een stoffige omgeving een wegwerpmasker (FFP2) of een 
halfgezichtsmasker met P2-filter (EN EN149). 

Inslikken: Neem een goede persoonlijke hygiëne in acht. Eet niet in de 
werkzone en bewaar er geen voedsel. Was uw handen voor u gaat 
roken of eten. 

8.3 BLOOTSTELLINGSRICHTSNOEREN 

 
BLOOTSTELLINGSRICHTSNOEREN: Het product bevat geen bestanddelen waarvoor een 
tolerantiegrenswaarde in acht moet worden genomen. 
 

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Verschijningsvorm     Natte cakevorm 
Kleuren     Neutraal / Lichtgrijs / Donkergrijs 
Geur      Verwaarloosbaar 
Ontvlambaarheid     Dit product is niet ontvlambaar 
Explosiegevaar:    Het product vertoont geen explosiegevaar. 
Onoplosbaarheid:     Niet oplosbaar in water 
 

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 

Stabiliteit:   Het product is stabiel. 
Te vermijden omstandigheden:  Geen specifieke gegevens. 
Te vermijden materialen:   Geen specifieke gegevens. 
Gevaarlijke ontledingsproducten Te vermijden omstandigheden:  Geen specifieke 
gegevens.   
Er ontstaan geen gevaarlijke ontledingsproducten onder normale opslag- en 
gebruiksomstandigheden. 
 

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 

Potentiële acute gezondheidseffecten  
Inademing:   Kan irritatie veroorzaken.  
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Inslikken:   Kan maag- en darmklachten veroorzaken.  
Contact met de huid:  Onbeschermd gebruik kan leiden tot overgevoeligheid bij contact 
met de huid.  
Contact met de ogen:   Kan leiden tot irritatie van de ogen. 
Chronische effecten: Zodra overgevoeligheid is ontstaan, kan zich bij latere blootstelling 
aan zeer kleine hoeveelheden een allergische reactie voordoen      . 
 

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
Vermijd contact met gemorst materiaal en voorkom dat het in de bodem en oppervlaktewateren 
terechtkomt. Giet het product niet door de afvoer; voer het materiaal en zijn verpakking op een 
veilige manier af. 
 

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

Afvalverwerkingsmethoden 
Het produceren van afval moet zoveel mogelijk worden vermeden of beperkt. Lege verpakkingen 
en hun binnenbekleding kunnen residuen van het product bevatten. Dit materiaal en zijn 
verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd. Verwijder overtollige en niet-
recycleerbare producten via een vergund afvalverwerkingsbedrijf. De verwijdering van dit product 
en van alle oplossingen en bijproducten ervan dient steeds te gebeuren volgens de vereisten 
van de milieubeschermings- en afvalverwijderingswetgeving en alle voorschriften van de 
regionale, lokale overheden. Voorkom verspreiding van gemorst materiaal en vermijd dat het 
wegvloeit en in contact komt met de bodem, waterlopen, afvoeren en rioleringen. 
Europese Afvalcatalogus (EWC) 
08 04 11* lijm- en afdichtingsslib met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 
 
 
 
Verpakking 
De volledig of bijna lege verpakking die gedroogd/uitgehard residu bevat, kan zodra ze volledig 
drukloos gemaakt is, als niet-gevaarlijk afval worden afgevoerd.  
De verpakking kan nog steeds gevaarlijke residuen bevatten en de verwijdering dient door een 
vergunde afvalverwijderaar te gebeuren.  
De verwijdering dient in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving te gebeuren. 
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 

 

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER 

 

Internationale vervoersvoorschriften  
ADR    Niet geclassificeerd 
IMDG    Niet geclassificeerd. 
    Mariene polluent     Neen. 
IATA:    Niet geclassificeerd. 
 

RUBRIEK 15: REGELGEVING 

 
Veiligheids- , gezondheids- en milieuvoorschriften / specifieke wetgeving voor de stof of 
het mengsel 
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Etiketteringsgegevens: 

Gevarenpictogram:   

Signaalwoord:   Waarschuwing 
 
Gevarenaanduidingen:  H315:   Veroorzaakt huidirritatie 

H320:   Veroorzaakt oogirritatie 
 
Voorzorgsmaatregelen 

P102  Buiten het bereik van kinderen houden 

P233: In goed gesloten verpakking bewaren. 

P302 + 335 + 353: BIJ CONTACT MET DE HUID: Losse deeltjes 
afborstelen en de huid met water/onder douche afspoelen. 

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen 

met water gedurende een aantal minuten. Eventuele contactlenzen 

verwijderen indien dit makkelijk kan – blijven spoelen. 

 

 

 

 

 

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE 

 

Deze versie werd ten opzichte van de voorgaande versie geactualiseerd om rekening te houden 
met de vereisten van Verordening 1907/2006 (REACH), CLP-Verordening 1272/2008 en de 
wijzigingen met betrekking tot het veiligheidsinformatieblad conform Bijlage II van Verordening 
(EU) Nr. 453/2010 (REACH). 
 
Deze versie:   05  
Eerste versie:   3 december 2008  
Herzien op:    2 november 2017 
 

Aangegeven wijziging ten opzichte van voorgaande versie. 
 

Volledige tekst van de H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen. 

H315:   Veroorzaakt huidirritatie 
H320:   Veroorzaakt oogirritatie 

H361d  Kan mogelijk het ongeboren kind schaden 

H304    Kan dodelijk zijn als de stof wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt 
 

Bijkomende informatie over dit product kan worden verkregen door contact op te nemen met de 
leverancier of de klantendienst. Vraag naar een productfolder. 
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DISCLAIMER: De informatie die op dit Veiligheidsinformatieblad (VIB) vermeld staat, is naar 
onze mening correct op de datum waarop zij wordt gepubliceerd.  
 
Joint-It biedt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
eender welke impliciete waarborg inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een 
welbepaald doel, welbepaalde prestaties of commerciële gebruiken. De informatie en 
aanbevelingen worden aan de gebruiker aangeboden ter overweging en beoordeling. Het 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te vergewissen dat het 
product geschikt is voor het geplande gebruik. Indien de koper het product opnieuw verpakt, 
behoort het tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de 
aangewezen gezondheids-, veiligheids- en andere noodzakelijke informatie samen met en/of op 
de verpakking wordt verstrekt. Waarschuwingen en procedures voor veilig gebruik moeten 
worden meegedeeld aan gebruikers en andere personen die met het product in contact komen. 


