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Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de normen en wettelijke regelgeving van 
België, en is niet noodzakelijkerwijs overeenkomstig de wettelijke regelgeving van andere landen. 

1. IDENTIFICATIE VAN HET ARTIKEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
Productinformatie 

Productbenaming : 

Gebruik van de chemische : 
Stof/preparaat 

Firma : 

DIRESCO QUARTZ SURFACES 

allerlei 

Diresco nv 
Industrieweg-Noord 1134 
3660 Oudsbergen
Belgïe 

Telefoon : +32(0)89 - 85 69 44

Fax : +32(0)89 - 85 38 16

Email : info@diresco.be

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Identificatie van het artikel : Kwarts ingebed in een synthetische hars. 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Blootstelling aan de stof op zichzelf brengt geen schade toe aan de gezondheid. 
De gevaren van dit product zijn hoofdzakelijk met de verwerking verbonden. 
Bewerkingen zoals zagen, schaven, boren en schuren kan stofvorming veroorzaken. 
Het stof dat wordt gevormd bij het omgaan met kwartshoudende slijpproducten  
kan deeltjes bevatten van kristallijn en silica (kwarts). 
Overmatige blootstelling aan kwartsstof in de lucht kan silicose veroorzaken. 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemene aanbevelingen : Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 

Inademing : In de frisse lucht brengen 

Contact met de huid : niet van toepassing 

Contact met de ogen  : niet van toepassing 

Inslikken  : niet van toepassing 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen : het product zelf brandt niet, Blusmiddelen aan de  

plaatselijke omstandigheden en de omgeving aanpassen. 
Speciale beschermende  : Voor zover nodig bij het blussen van de brand 

een persluchtmasker dragen.  

mailto:info@diresco.be
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6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke  : Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
Voorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen : niet van toepassing 

Reinigingsmethoden : niet van toepassing 

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering 

Aanbeveling voor het veilig : Zorg voor voldoende afzuiging en opvang van stof 
omgaan met de stof aan de toestellen. Vorming van stof vermijden. 

Aanwijzingen voor  : Vorming van stof vermijden. 
bescherming tegen brand 
en explosie 

Opslag 

Eisen aan opslagruimten en : Geen 
Vaten 

Aanbevelingen voor : Geen bijzondere beperkingen voor opslag samen 
Gemengde opslag met andere stoffen. 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden 

Bestanddelen CAS-No. Type controleparameters Herziening Basis 

Kwarts 14808-60-7 TWA 
TWA 

0,1 mg/m³ 
0,1 mg/m³ 

12/1999 
12/1999 

OEL (BE) 
OEL (BE) 

Technische maatregelen 

Op plaatsen waar stof vrijkomt voor voldoende ventilatie zorgen. 

Persoonlijke Bescherming 

Adembescherming  : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhaling- 
      apparaat dragen. 

Bescherming van de handen : beschermende handschoenen 

Oogbescherming : veiligheidsbril 

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en 
aan het einde van de werkdag. 
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm : vast 

Kleur : verschillende 

Geur : geen 

Vlampunt : ontvlamt niet 

Dichtheid : 2,2 – 2,4 g/cm³ 

Wateroplosbaarheid : onoplosbaar 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden : normaal geen te verwachten 

Gevaarlijke reacties  : normaal geen te verwachten 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute giftigheid bij inslikken : niet van toepassing 

12. MILIEU-INFORMATIE

Verder gegevens over de milieuaspecten 

Nadere gegevens over de : Van dit product zijn geen toxicologische effecten in het 
Milieuaspecten  milieu bekend. 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Product  : Kan worden gestort of verbrand indien  

in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 

Verontreinigde verpakking : Kartonnen dozen af te voeren door een vergunning- 
      houdende afvalinzamelaar naar het plaatselijke 

milieustation voor hergebruik. 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Verder Informatie : Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk 
overeenkomstig de vervoersvoorschriften. 
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijn 

De stof is niet onderworpen aan de EG-richtlijn 67/548/EEC of 1999/45/EC als gevaarlijke 
chemische stof of preparaat. 
Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden overeenkomstig de EG richtlijnen of de  
respectievelijke nationale wetten. 

Verder informatie : Dit product is een artikel en daarom niet  
onderworpen aan de EG-Richtlijn 67/548/EEG 
of 1999/45/EG. 

16. OVERIGE INFORMATIE

Verder informatie  

Raadpleeg voor gebruik Diresco’s onderhoudsvoorschriften. 

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de 
aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig 
hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd 
worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin 
vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig 
ander procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 




