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Service: 

 Section 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen 

Een hoge dichtheid mineraalvezelplaat gecoat aan beide zijden voorzien van brandwerende acryl coating van 1 mm dikte. 
Het is vrij van asbest en alle vezels zijn 3 micron dikte en 200 micron in lengte. Niet gevaarlijk.

 Section 4: Maatregelen voor eerste hulp 

4.1 Huid Contact: Was de huid met zeep en water, of een ander geschikt reinigingsmiddel na het wassen 
aanbrengen van een crème. Gebruik geen oplosmiddelen, thinner of terpentine.

4.2 Oog Contact: Grondig spoelen met schoon zoet water gedurende minimaal 10 minuten, waarbij de 
oogleden uit elkaar houden, een arts raadplegen als de irritatie aanhoudt.

4.3 Inslikken: Mond en keel onmiddellijk met water uitspoelen. Geen braken opwekken. Verdun maaginhoud 
met water of melk. Kan leiden tot misselijkheid, een dokter raadplegen als de irritatie aanhoudt.

4.4 Inademing: In de frisse lucht. Houd het slachtoffer warm en rustig. Als kortademigheid of adem ontstaat 
een arts raadplegen.

 Section 5: Brandbestrijding  

Niet brandbaar.

Verwijderen als niet-gevaarlijk afval, verzegeld in een sterke plastic zak. 

Veiligheidsinformatieblad 

 Sectie 1: Handelsnaam / Bedrijfsinformati 

Handels Naam:     F-Stop  Fireboard 

Bedrijfsnaam:    Fire Stop Solutions BV 

Postbus 9 
6666 ZG Heteren 

Fire Stop Solutions BV 
Tel:  +26 3030700 
Fax: +26 3030701  

 Sectie 2: Identificatie van de gevaren 

N.v.t. 

 Sectie 6: Maatregelen bij ongeval 

F/STOP SOLUTIONS Fireboard 
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 Section 7: Gebruik en Opslag  

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Volg de juiste industriële hygiëne. 

Opslag verzegeld in ongeopende zak tussen 5 graden en 40 graden vrij van de grond op pallet. 

 Section 8: Blootstelling / persoonlijke bescherming 

Sta niet toe dat de huidige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling voor hinderlijk stof van 10mg/m3 totaal stof en 
5mg/m3 inadembaar stof worden overschreden. Het gebruik van geschikte bril masker en handschoenen worden 
aanbevolen als het snijden van grote hoeveelheden Coated paneel. Handen wassen voor het eten.

Minerale vezel is soms irriterend voor de huid. Bij verwerking draag sterke handschoenen. Zoals met alle stof, kan 
langdurige blootstelling aan overmatige hoeveelheden leiden tot nadelige effecten op de gezondheid. Draag een 
masker volgens gebruiksvoorschrift en veiligheidsbril, vooral bij bovenhandse werkzaamheden.

 Section 9: Fysische en chemische eigenschappen 

het uiterlijk: Uit wit platen 1200mm x 600mm x 50mm 

 Section 10: Fysische en chemische eigenschappen 

Chemische Reactie:  Niet reactief met andere stoffen. 

 Section 11: Toxicologische Info 

Geen gegevens. Produceert weinig rook of toxiciteit bij verhoogde temperaturen. Onder de Europese richtlijn voor de 
indeling van de mens gemaakte minerale vezels 97/69/EG Coated paneel bevat geen vezels geclassificeerd als een 
mogelijkheid om kanker te veroorzaken bij de mens .

 Section 12: Ecologische  Informatie 

N.v.t. 

 Section 13: Instructies voor verwijdering 

Delen en afvalstoffen dienen te worden opgeveegd of opgezogen en in een sterke plastic zak worden afgevoerd, 
bv. de zakken gebruikt om de panelen. Het afval is niet gevaarlijk. Afvalverwerking door goedkeuring van 
stortplaats geschikt voor het verwerken van bouwafval, met inachtneming van de plaatselijke voorschriften.

 Section 14 Transport Informatie 

Niet gevaarlijk. Bijzondere verpakking niet van toepassing.

 Section 15 Wettelijke verplichte informatie  

Niet gevaarlijk.

 Section 16: Overige Informatie 

Deze informatie komt overeen met typische waarden en is niet een productdossier. Geen afgedrukt of impliciete 
garantie wordt hierbij gemaakt.  

Fire Stop Solutions BV Postbus 9 | 6666 ZG Heteren 
T: 026 3030700 ׀ F: 026 3030701 ׀ Web: www.firestopsolutions.nl ׀ Email: verkoop@firestopsolutions.nl

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld naar ons beste weten, kennis en overtuiging op het ogenblik van 
publicatie. De verstrekte 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 de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in 
combinatie met andere materialen of in enig ander vorm wordt gebruikt, tenzij anders vermeld.
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