TRANSPORT GEVARENKAART
ADR - RID

LADING: UN 1263, Verf-verwante producten,
Bijzondere bepaling 640D
ENAMO GRIP

Classificatie: 3, II, F1

AARD VAN GEVAAR:
Licht ontvlambaar. Kan ontsteken door vonken. Verspreiden van gas/damp
langs de grond: ontstekingskans. Gas/damp met lucht explosief binnen de
explosiegrenzen. Irriterend voor de ogen. Dampen kunnen slaperigheid en
duizeligheid veroorzaken. Waterverontreinigend (Oppervlaktewater). Bij
verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (nitreuze dampen,
koolstofmonoxide/koolstofdioxide).
INDIVIDUELE BESCHERMING:
Veiligheidsbril, handschoenen uit gepast materiaal. Oogspoelfles met zuiver
water, fluorescerend waarschuwingsvest, geschikte voetbescherming, basisbescherming voor het lichaam, zaklamp.
ALGEMENE MAATREGELEN die de bestuurder moet nemen:
Motor afzetten. Geen open vlam. Niet roken. De waarschuwingstekens op de weg
plaatsen en de andere weggebruikers of voorbijgangers waarschuwen.
Het publiek over het gevaar informeren en aanraden boven de wind te blijven.
Zo snel mogelijk de politie en de brandweer verwittigen: TEL 112(*).
BIJKOMENDE EN/OF SPECIALE MAATREGELEN die de bestuurder moet nemen:
Lek dichten, toevoer afsluiten, indien zulks kan gedaan worden zonder
persoonlijke risico's. Morsstof indammen, morsstof absorberen in
absorptiemiddel o.a. zand, aarde.
BRAND: Informatie voor de bestuurder in geval van brand:
De bestuurders dienen niet in te grijpen bij een brand waarin de lading
betrokken is.

Superior Coatings & Concrete Trading

BESCHRIJVING:
Vloeistof. Oplosmiddelgeur. Niet oplosbaar in water.
Vluchtig. Vlampunt: 2 ºC.
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EERSTE HULP:
Na inademen
: slachtoffer in frisse lucht brengen.
Na contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water.
Na contact met de huid: onmiddellijk spoelen met veel water en zeep.
Na inslikken
: mond spoelen, veel water laten drinken; arts raadplegen.
Bijkomende inlichtingen verstrekt door fabrikant of afzender:
Informatie voor de brandweer:
BLUSMIDDELEN: verneveld water, polyvalent schuim, BC-poeder, koolzuur.
Afgesloten verpakkingen die aan het vuur blootgesteld zijn met water
koelen. Toxische gassen verdunnen met verneveld water. Rekening houden met
milieuverontreinigend bluswater.
Afzender : Superior Coatings & Concrete Trading, 7411 HV Deventer Nederland)
(*)=Alleen geldig in EG-landen.
Opgesteld door:
Let op:

Brandweer Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen (BIG)
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel (www.big.be)
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Deze tremkaart mag niet meer gebruikt worden vanaf de datum van inwerkingtreding van een wijziging van de, op deze stof toepasselijke, nationale of
internationale wetgeving betreffende het vervoer voor gevaarlijke stoffen.

