
Gebruiksaanwijzing van de leverancier  Martech 04 Primer 01/01/2005 

 

1. Identificatie van de stof/het materiaal en de leverancier 
Handelsnaam: Martech 04 Primer  

Producttype: primer 

Gebruiksbeperking: niet te gebruiken door personen onder de 18 jaar. 

Speciale training: naast kennis van de evt. gevaarlijke eigenschappen van het 

 product geen speciale training vereist. 

Leverancier: Martech A/S 

Adres: Kliplev Erhvervspark 15 

Postcode en plaats: 6200 Åbenrå 

Telefoon: +45 7468 7711 

Fax: +45 7468 8468 

Tel. Deens gifinformatiecentrum: +45 3531 6060 

 

2. Samenstelling/informatie over ingrediënten 
Nr. Naam ingrediënt Cas-nr.   Einecs Concentratie gewichts%

 Gevarenklasse/Opm. 

1 Tolueen 108-88-3 2026259 1-5 F,Xn,R11-20 

2 Tetraethylsilicaat 78-10-4 2010838 1-5 Xn,R20-36/37 

3 Titanium-tetrabutanol 5593-70-4 2270068 5-10 Xi,R36/38 

4 C7-C10 Isoalkanen 90622-56-3 2924585

 50-100 F,R11,Xi,R38,N,50/53;65-67 

 

Verklaring afkortingen: 
Tx = Zeer giftig, T = Giftig, C = Bijtend, Xn = Schadelijk, Xi = Irriterend, IK = Niet 

classificeringsplichtig, 

E = Explosief, O = Oxiderend, Fx = Zeer licht ontvlambaar, N = Milieugevaarlijk, M 

= Mutageen, A = Allergeen 

K = Carcinogeen, R = Reproductietoxisch. 

 

3. Gevarenidentificatie 
Codenr.: 1993:3-3. 

 

                                                                     
Licht ontvlambaar                   Schadelijk                                Milieugevaarlijk 

 

4. Eerstehulpmaatregelen 

Algemeen: bij twijfel een arts raadplegen. Geen drinken geven of braken opwekken 

als het slachtoffer bewusteloos is of krampen vertoont. 

Huidcontact: veeg de huid eerst af. Gebruik water en zeep, vervolgens huidcrème. 

Ogen: onmiddellijk spoelen met water gedurende ca. 10 min. Raadpleeg vervolgens 

een arts. 

Inademing: frisse lucht en rust! 

Inname: geen braken opwekken, geef het slachtoffer te drinken. 

Verbranding: spoelen met water zoals bij andere brandwonden. Als de hulp van een 

arts wordt ingeroepen, blijf dan spoelen tot de arts de behandeling kan overnemen.  
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
Gebruik: schuim, kooldioxide of waternevel. Geen waterstraal gebruiken om 

verspreiding van het vuur te voorkomen. 

Veiligheidsuitrusting: ademhalingsuitrusting met luchttoevoer tegen gevaarlijke 

verbrandingen. 

 

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen 
Persoonlijke bescherming: wees voorzichtig met het oog op brand- en 

explosiegevaar. Verwijder ontstekingsbronnen. Draag in geval van een omvangrijke 

lozing een veiligheidsuitrusting. Zie punt 8. 

Milieubescherming: afval mag niet in het riool e.d. worden geloosd. Indien schade 

ontstaat, moet contact worden opgenomen met de milieudienst. 

Afval: absorberen met zaagsel of zand o.i.d. Kleine hoeveelheden kunnen worden 

weggeveegd met een doek of een stuk papier, dat vervolgens in een afsluitbare 

container kan worden weggegooid. Zie punt 13. 

 

7. Hantering en opslag 
Hantering: zorg voor goede ventilatie. Het product mag niet in de buurt van open 

vuur worden gebruikt. Roken is verboden. 

Opslag: op een droge, goed geventileerde plaats volgens de technische voorschriften 

van de Deense dienst voor noodsituatiebeheer. 

Verpakking: in goed gesloten, originele verpakking. 

 

8. Blootstellingscontrole/persoonlijke bescherming 
De werkomgeving en werkmethoden moeten zodanig georganiseerd zijn, dat direct 

contact met het product wordt vermeden. Zorg voor voldoende ventilatie en zo 

mogelijk een ademhalingsuitrusting in overeenstemming met het codenummer. 

Oogbescherming kan noodzakelijk zijn als de primer met een spuit wordt aangebracht. 

De handen moeten worden beschermd door middel van rubber of plastic 

handschoenen. 

De huid moet worden beschermd door middel van werkkleding. Als de primer met een 

spuit wordt aangebracht, moet een overall worden gedragen. 

Grenswaarden volgens de richtlijnen van de Deense arbeidsinspectie.                             

A okt. 2000 
Tolueen CAS.-nr.: 108-88-3 Grenswaarde: 25ppm, 94mg/m3 

 

9. Fysisch-chemische eigenschappen 

Vorm:  vloeistof 

Kleur:  kleurloos 

Geur:  oplosmiddel 

Dichtheid: 0,76 gr/cm3 

Explosiegrenzen %-% onder: 0,9 boven: 7 volume% 

Vlampunt: 9 ºC 

Kookpunt: 116-142 ºC 

 

10. Stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
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11. Toxicologische informatie (gevaarlijke eigenschappen) 

Inademing: het product geeft oplosmiddeldampen af. Inademing kan hoofdpijn, 

vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken. Langdurige inademing van hoge 

concentraties (zie hygiënische grenswaarden) kan blijvende schade aan het centrale 

zenuwstelsel veroorzaken. 

Oogcontact: spatten in de ogen kunnen een brandend en irriterend gevoel 

veroorzaken. 

Huidcontact: ontvet de huid, veroorzaakt roodheid, evt. barsten in de huid of eczeem 

bij langdurig contact. 

Inname: oplosmiddel dat bijv. door braken in de longen terechtkomt, kan een 

chemische longontsteking veroorzaken.   

  

12. Milieu-informatie 
Het product mag niet in het riool of in waterlopen worden geloosd. 

Bevat C7-C10 Isoalkanen. De stof is milieugevaarlijk. 

 

13. Verwijdering 

Resten van het product moeten worden ingeleverd bij de Deense dienst voor chemisch 

afval of bij een gemeentelijk inzamelstation. 

Als het product helemaal droog is, kan het in kleine hoeveelheden worden behandeld 

als normaal industrieel afval. 

Afvaltype: C.    Afvalkaart: 3.51.   EAC-code: 080409. 

 

14. Transportinformatie 

Transportbenaming 

Adr. (weg)/RID (spoor) 

UN-nr.:  1263   

Klasse:       3 Verpakkingsgroep ll 

Item:      5b   

 

IMDG (zee)  

UN-nr.: 1263  EMS 3-05 

Klasse:     3,2  MFAG 313  

Verpakkingsgroep:     ll   
 

IATA (lucht) 

UN-nr.: 1263  Gevaarlijke goederen: JA 

Klasse:       3   

Verpakkingsgroep:     ll 

 

                                                              
Licht ontvlambaar                     Schadelijk                             Milieuschadelijk 
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15. Informatie over regelgeving 
 

Classificatie/markering 
Licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Schadelijk, kan longschade veroorzaken na 

inslikken. Bevat organische oplosmiddelen, kan duizeligheid of slaperigheid 

veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu 

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen 

bewaren. Verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Roken verboden. 

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. Bevat een stof die niet 

geabsorbeerd wordt door een koolstoffilter. Gebruik een ademhalingsuitrusting met 

luchttoevoer. Bevat organische oplosmiddelen. Vermijd contact met huid en ogen. Bij 

inname geen braken opwekken en onmiddellijk een arts raadplegen. Verpakking en 

productresten moeten als gevaarlijk afval worden behandeld. 

Codenr.: 1993:3-3 

 

16. Overige informatie 

Datum van uitgave: 01-12-2004. 

Teksten van R-zinnen in paragraaf 2. 

11- Licht ontvlambaar. 

20- Schadelijk bij inademing. 

36- Irriterend voor de ogen. 

37- Irriterend voor de ademhalingswegen. 

38- Irriterend voor de huid. 

65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken. 

67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

50/53- Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu 

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 


