GRiPFACTORY
INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
GripFactory PolyGrip

1. Identificatie van de stof en het bedrijf
Het product (uitgeharde polyesterhars versterkt met glasvezel gehakte
strengmat - en staalgaas / multiplex of piepschuimversterking zoals
vereist) is niet te classificeren onder gevaarlijke producten en volgens
de afgedwongen norm hoeft geen veiligheidsinformatieblad te worden
uitgegeven. Het is echter nuttig geacht om de onderstaande informatie te
verstrekken om het juiste gebruik van het materiaal te helpen, en daarom
het systeem in zestien punten van Richtlijn 91/155 / EEG vast te stellen,
exclusief de paragrafen die duidelijk niet van toepassing zijn.
1.1 Productdetails
Handelsnaam: GripFactory PolyGrip
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en
ontraden gebruik

Relevant gebruik:

Paneel constructie.

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
T +31 348 20 3000

GripFactory B.V.
Industrieweg 4 H
3442 AE Woerden
Nederland
+31 (0)348 - 20 30 00
info@gripfactory.nl
www.gripfactoryantislip.com

2. Samenstelling / informatie over de bestanddelen
Mengsel van onderstaande stoffen:
• Isoftaalzuur Gelcoat
• Versterkte glasvezel
• Orthoftaalhars / Isoftaalhars
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1.3 Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad
GripFactory B.V.
Industrieweg 4 H
3442 AE Woerden
T +31 348 20 3000
E info@gripfactory.nl
W www.gripfactoryantislip.com
KVK-nummer: 73.01.42.65
BTW: NL8593.20.856.B01
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Gevaarlijke componenten:

• Styreen% in gewicht 0 -1%
• Nummer CAS 100 - 42 - 5
• Nummer CEE 601 - 026 - 0

3. Risico’s
Gevarenbeschrijving:

Het product is in zijn definitieve staat niet te classificeren als gevaarlijk element volgens de richtlijn 67/548 /
CEE en volgende aanpassing.

IInformatie betreffende bijzondere gevaren voor de mens:
Niet verplicht.

Classificatie systeem:

De classificatie is gemaakt volgens de nieuwste editie van de EU-lijst en uitgebreid met de bedrijfs- en
literatuurgegevens.

4. Eerste hulp maatregelen
Algemene informatie:

Geen speciale maatregelen vereist.

Inademing:

Niet verplicht.

Huidcontact:

Normaal is het product niet huidirriterend, maar in geval van contact, wassen met water met zeep, grondig
spoelen.

Oogcontact:

Niet verplicht.

Inslikken:

5. Ontvlambaarheid en brandbestrijdingsmaatregelen
Vlampunt:

Niet van toepassing

Geschikte blusmiddelen:

Bluspoeder, kooldioxide of schuim, fijn spuitwater.

Om veiligheidsredenen niet geschikt:
Geen in het bijzonder.
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Niet verplicht.
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Blootstelling aan gevaren:

In geval van brand - mogelijke emissie van giftige dampen.

Beschermende uitrusting:

Ademhalingsapparatuur voor de mond en beschermende kleding.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Persoonlijke veiligheidsmaatregelen:
Niet verplicht.

Maatregelen voor milieubescherming:
Geen speciale maatregelen vereist.

Maatregelen voor reinigen / verzamelen:
Niet verplicht.

Extra informatie:

Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.
Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.
Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

7. Behandeling en opslag

Informatie voor veilig hanteren: Geen speciale maatregelen vereist. Voor het snijden of schuren van GRPlaminaten bij de productie van grote series wordt aanbevolen om een adequaat afzuigsysteem te installeren
en gebruik te maken van geschikte snijapparatuur met aangesloten beschermingen; dit zou het gevaar van
hinderlijke stof bij het snijden en slijpen (irritatie aan mond, neus, keel en huid) moeten verminderen. Om
mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen, wordt sterk aangeraden om de GRP-laminaten niet verder te
buigen dan de krommingslimiet. Er is de mogelijkheid van statische ontlading bij het hanteren van meerdere
vellen en de mogelijkheid van kleine sneden door blootliggende randen - daarom wordt aanbevolen
handschoenen te dragen. Vlakke platen moeten verticaal worden gedragen om doorzakken te voorkomen.
Controleer bij twijfel of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.

Informatie over bescherming tegen explosies en branden:
Geen speciale maatregelen vereist.
7.2 Opslag
Panelen moeten plat worden bewaard en nooit op hun rand of zijkant om mogelijke kromtrekken te
voorkomen. Verwijder alle folie vóór installatie of een week na levering.
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7.1 Behandeling
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8. Blootstellingscontroles en persoonlijke bescherming
Aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen:
Geen verdere gegevens; zie sectie 7.

Componenten met kritische waarden die monitoring op de werkplek vereisen:
Poeder is afkomstig van snij- of schuurbewerkingen.
8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Algemene beschermings- en hygiënische maatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het omgaan met de inerte stoffen.
De laminaten zijn niet irriterend, maar poeders afkomstig van snij- en schuurbewerkingen kunnen vocht
en natuurlijke olie van de huid absorberen in geval van langdurige blootstelling. Daarom moet langdurige
blootstelling worden vermeden door geschikt te dragen beschermende handschoenen en kleding.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Vorm:

vaste stof

Kleur:

volgens productspecificatie

Geur:

geurloos

Smeltpunt / smeltbereik:

niet vast

Kookpunt / kookpuntbereik:

niet van toepassing

Ontvlambaarheid:

product is niet brandbaar

Ontsteking temperatuur:

480 graden C

Explosiegevaar:

product is niet explosief

Specifiek gewicht:

1,4 g/cm3

Oplosbaarheid in / mengbaarheid met water:

onoplosbaar

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding indien gebruikt volgens specificatie.

Gevaarlijke reacties:

Geen gevaarlijke reacties bekend.

Gevaarlijk product in ontbinding:

Nitro Oxite (NOx), Koolmonoxide.
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10. Stabiliteit en reactiviteit
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11. Toxicologische informatie
Acute giftigheid:

Niet beschikbaar.

Primair irriterend effect:

• Op de huid - blootstelling van de huid (aan stof) kan irritatie veroorzaken.
• Op het oog - blootstelling van de ogen (aan stof) kan irritatie veroorzaken.

Gevoel:

Geen sensibiliserend effect bekend.

Aanvullende toxicologische informatie:

Bij gebruik en gebruik volgens specificaties heeft het product geen schadelijke effecten volgens onze ervaring
en de informatie die ons is verstrekt.

12. Ecologische informatie
Eco-toxische effecten:

Het inerte product is niet biologisch afbreekbaar.

13. Instructies voor verwijdering
Product:

Het afval van laminaten kan worden afgevoerd als inert, vast afval.

Aanbeveling:

Verwijdering moet plaatsvinden volgens de lokale officiële voorschriften. De primaire verwijderingsmethode
vindt plaats op gemeentelijke of industriële stortplaatsen.

Transport / aanvullende informatie:

Niet gevaarlijk volgens transportspecificaties.

15. Wettelijke informatie
Benaming volgens EG-richtlijnen:

Het product is niet onderworpen aan classificatie volgens ED-richtlijnen / relevante nationale wetgeving. Neem
de normale veiligheidsvoorschriften in acht bij het hanteren van het product.
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14. Transport informatie
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16. Speciale voorzorgsmaatregelen
Advies moet worden ingewonnen bij GripFactory B.V. voordat de producten worden gebruikt in ruimtes waar
voedsel wordt bereid of als ze worden gebruikt bij de vervaardiging van speelgoed.

17. Aansprakelijkheid
De informatie in de publicatie is naar ons beste weten juist. GripFactory B.V. en / of haar dochterondernemingen
aanvaarden en aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of het
gebruik, de toepassing, aanpassing of verwerking van de producten zoals gewenst.

18. Graffiti

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op bronnen, technische kennis en huidige
wetgeving op Europees en nationaal niveau, zonder de nauwkeurigheid ervan te kunnen garanderen. Deze
informatie kan niet worden beschouwd als een garantie voor de eigenschappen van het product, het is
gewoon een beschrijving van de beveiligingsvereisten. De beroepsmatige methodologie en voorwaarden
voor gebruikers van dit product vallen niet onder ons bewustzijn of controle, en het is uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te nemen om de wettelijke vereisten te
verkrijgen met betrekking tot de manipulatie, opslag, gebruik en verwijdering van chemische producten. De
informatie op dit veiligheidsinformatieblad heeft alleen betrekking op dit product, dat niet voor andere dan
de gespecificeerde behoeften mag worden gebruikt.
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Graffiti kan worden verwijderd met behulp van standaard oplosmiddelen zonder de angst voor vlekken of
permanente markering van het paneel. Vuil en aanslag kan worden verwijderd met warm zeepwater en
vervolgens worden gedroogd met een schone doek om zeepstrepen te verwijderen.

