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1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming 
 
Identificatie van de stof of het mengsel 

Varistone TH 
 

Gebruik van de stof of het mengsel 
Contacthechtmortel voor het plaatsen van tegels op een vers mortelbed. 

 
Identificatie van de vennootschap/onderneming 

Firma:  Varistone BV 
Plaats:  Postbus 120  7070 AC  ULFT 
Telefoon:   +31(0)315-270-640  Telefax:    +31(0)315-270-641 
E-mail:  info@varistone.nl 
Bereik:  NVIC (Nationaal Vergiftings Informatie Centrum) 
Telefoon voor   030-2748888 
Noodgevallen: 
 

2. Identificatie van de gevaren 
 
Indeling 

Gevaaraanduidingen: Irriterend 

 R-zinnen: 
Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid  R37/38  
Gevaar voor ernstig oogletsel    R41 

 
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
Chemische omschrijving (Mengsel) 
 

  Gevaarlijke bestanddelen 
EG-Nr. CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid Indeling 
266-043-4 65997-15-1 Portlandcement < 55% Xi  R37/38,41 
270-659-9 68475-76-3 Vliegas, portlandcement < 3% Xi  R37/38,41 
 
De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16. 
 
4. Eerstehulpmaatregelen 

Algemeen advies 
 Wanneer een arts geraadpleegd wordt, kan men dit veiligheidsblad tonen. 

Bij inademing  
Frisse lucht toedienen; bij aanhoudende klachten arts raadplegen. 

Bij aanraking met de huid  
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts 
raadplegen. 

Bij aanraking met de ogen 
Onmiddellijk en overvloedig de ogen spoelen en arts raadplegen. 

Bij inslikken  
Mond overvloedig spoelen met water en arts raadplegen. 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Varistone TH is niet brandbaar en bevordert de verbranding van andere stoffen of preparaten evenmin. 

Geschikte blusmiddelen 
Alle blusmiddelen zijn toegestaan. 

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden 
Geen bekend. 
 

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van het preparaat 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Rechtstreeks contact vermijden. Voorkom stofvorming. Bij veel stofvorming goed ventileren, stofmasker 
en stofbril gebruiken. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 Niet ongecontroleerd in riolering of waterig milieu brengen. 

Reinigingsmethoden 
 Mechanisch opnemen. 
 

7. Hantering en opslag 

Hantering 
  In gesloten verpakking transporteren en stofvorming vermijden. 
Opslag 

In een droge overdekte opslagruimte opslaan. Vorstvrij bewaren. Hoge temperaturen en direct zonlicht 
vermijden. 

 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Grenswaarden voor blootstelling 

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden. 
CAS-Nr. Naam van de stof grenswaarden  
65997-15-1 Portlandcement Nederland: 10 mg/m³ tijd gewogen gemiddeld over 8 uur 

 
Technische maatregelen 

Bij gebruik in bulk 
Maak gebruik van een gesloten opslag- en doseersysteem waarin de afgezogen lucht gefilterd wordt. 

Bij gebruik in zakken 
Zorg bij het leegmaken van zakken voor voldoende ventilatie en eventueel plaatselijke afzuiging. 

 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Hygiënische maatregelen 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor het eten grondig de handen wassen. 

Bescherming van de ademhalingswegen 
 Bij overmatige stofvorming stofmasker met P2-filter dragen. 

Bescherming van de handen 
Bij langdurig contact vloeistofdichte handschoenen dragen. 

Bescherming van de ogen 
Veiligheidsbril dragen. 

Bescherming van de huid 
Geschikte beschermende arbeidskleding dragen. 
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9. Fysische en chemische eigenschappen 

Algemene informatie 

Fysische toestand:   vast 
Geur:    geen 
Kleur:    grijs  

 
Belangrijke gezondheids-, veiligheids- en milieu-informatie 

pH:     n.v.t. 
Kookpunt:     n.v.t. 
Vlampunt:     n.v.t. 
Zelfontbranding:    niet zelfontbrandend 
Ontploffingsgevaar:    geen ontploffingsgevaar 
Dampspanning:    n.v.t.    
Oplosbaarheid in water:   verwaarloosbaar 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): n.v.t. 
Dampdichtheid:    n.v.t. 
 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Varistone TH is stabiel bij opslag en gebruik onder normale condities. Het preparaat is geen reactief mengsel in de 
zin van gevaarlijke chemische reacties, brand of explosies. 

Te vermijden omstandigheden 
Het product beschermen tegen vocht. (hardt uit in contact met water) 

Te vermijden substanties 
Geen enkel bekend. 

Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen enkel bekend. 
 

11. Toxicologische informatie 

Acute toxiciteit 
 Het product heeft geen toxicologische effecten. 

Inhalatie 
Irritatie van de long- en luchtwegen. Branderig gevoel, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn en verhoogde 
slijmproductie. 

Inslikken 
Irritatie van mond, keel en slokdarm. Branderig gevoel, hoesten en hoofdpijn. 

Contact met huid 
Irritatie, roodheid, branderig gevoel en droge huid. 

Contact met ogen 
Ernstige irritatie, tranen en branderig gevoel. 

Chronische effecten 
Langdurige blootstellingen kunnen oogontstekingen, neus- en luchtwegenontstekingen veroorzaken. 
 

12. Ecologische informatie 

Ecotoxiciteit 
Beïnvloeding van leven in oppervlaktewater is mogelijk (veroorzaakt in water stijging van pH). 

Mobiliteit 
Geen bekende distributie over milieucompartimenten. 

Afbreekbaarheid 
 Biologisch moeilijk afbreekbaar vanwege de minerale componenten. 
 
 



 
 Veiligheidsinformatieblad  

 

Varistone B.V.  

 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 

   
 Varistone TH  

   

Drukdatum: 22-02-2013  Pagina 4 van 4 
   

 

 NL-NL Datum van herziening: 22-02-13 

 
13. Instructies voor  verwijdering 

Voor het preparaat  
Droog: Het product afgesloten bewaren voor verder gebruik of verwijderen volgens geldend voorschrift. 
Nat: Het product laten uitharden en verwijderen als bouwafval rekening houdend met de plaatselijke 
voorschriften. 

Voor het verpakkingsmateriaal 
Afvoeren volgens de plaatselijk geldende voorschriften. 
 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Er zijn geen gevarenklassen van toepassing bij het vervoer van dit product. 
 
15. Wettelijk verplichte informatie 
 
Etikettering 

Gevaarsymbolen :  X i - irriterend 
 

 
Xi - irriterend 
 
R-zinnen   

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

S-zinnen   
S2  Buiten bereik van kinderen bewaren 
S22 Stof niet inademen 
S24 Aanraking met de huid vermijden 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies 

inwinnen 
S37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen 
 

16. Overige informatie 
 

De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 

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

Andere gegevens 
De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 
producteigenschappen en vormt geen wettig contract. 
 
 


