RECYCLINGGRANULAAT
PRODUCTOMSCHRIJVING

RISICO’S

Kenmerken: steenachtig product afkomstig
van de bewerking van bouw- en sloopafval.
Bevat een geringe hoeveelheid restanten
van niet-steenachtig materiaal. Grijs tot
roodbruin.
Toepassing: secundaire bouwstof in civiele
werken.

Bij stofvorming en toepassing: stof kan in mechanische zin irriterend zijn voor de
ogen, huid en ademhalingsorganen (scherpe delen); bij herhaalde en langdurige
blootstelling kans op schade aan de ademhalingswegen.
De stoffractie bevat respirabel kwartsstof. Recyclinggranulaat kan verder restanten
(respirabel) asbest of asbesthoudend materiaal bevatten. Inademing van kwartsstof
of asbestvezels kan kankerverwekkend zijn.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

EHBO

Ogen: veiligheidsbril met zijschermen. Bij stofontwikkeling: nauw
aansluitende bril.
Huid: standaard werkkleding. Vervuilde kleding voor gebruik
wassen.
Inhalatie: niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Bij matige stofvorming:
masker met filtertype FFP2. Bij veel stofvorming: perslucht-/zuurstoftoestel.
Handen: katoenen handschoenen met nitril
rubber coating.

Oraal: mond spoelen met water en veel water drinken.
Ogen: onmiddellijk met veel water spoelen
met de geopende oogleden.
Huid: met water en zeep spoelen; zo nodig
douchen.
Inhalatie: breng het slachtoffer in de frisse lucht.

VOORZORGEN

OPSLAG

Voorkom stof, zo nodig bevochtigen. Zorg in gesloten ruimten voor
voldoende ventilatie en in situaties met veel stof voor bijvoorbeeld
een afzuiging met filter of gesloten systeem. Stof niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Hierbij geldt de
gangbare GWW-praktijk.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen na
afloop van het werk of bij pauzes.

Geen speciale eisen. Stofvorming voorkomen. Zo nodig water
vernevelen.
Te vermijden omstandigheden en stoffen: extreme stofvorming vermijden. De maximale stofconcentratie in lucht mag
niet hoger zijn dan wettelijk toegestaan.

BLUSMIDDELEN – BRANDBESTRIJDING

LEKMAATREGELEN – OPRUIMEN

Niet brandbaar. Blusmiddelen afstemmen op de omgeving.

Opwervelen van stof en stofvorming voorkomen. Stofreducerende opruimmethoden gebruiken.

In alle gevallen geldt: arts raadplegen bij aanhoudende irritatie.

OVERIGE INFORMATIE
De informatie in dit document is gebaseerd op actuele kennis met betrekking tot recyclinggranulaat, is te goeder trouw weergegeven
en heeft tot doel de (eind)gebruiker attent te maken op de vereiste voorzorgsmaatregelen.
In geen enkel geval kan deze informatie als kwaliteitsgarantie gelden. De aandacht wordt gevestigd op eventuele risico’s die die
product kent bij onjuist gebruik. Het is aan de gebruiker de toepasselijke verantwoordelijkheid op zich te nemen bij zijn activiteit. De
opgesomde aanbevelingen gelden niet als limitatief.
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