
 

 

   http://www.boma.eu  - info@boma.eu            
Noorderlaan 131           Tel :  +32 (0)3 / 231.33.89                          Masuiplein 16            Tel :  +32 (0)2 / 203.60.35 
2030  ANTWERPEN        Fax :  +32 (0)3 / 202.84.99                        1000  BRUSSEL          Fax :  +32 (0)2 / 203.56.38 
 

Rue de Maestricht 8      Tel :  +32 (0)87 / 66.14.83                          Rue des Bruyères 5    Tel :  +352 / 26.29.68.88 
4651  BATTICE             Fax :  +32 (0)87 / 66.14.85                         LU-1274 Luxembourg Fax :  +352 / 26.29.68.89 
 

Ploegschaar 15-17                   T:  +31 (0)321 / 33.38.08                           
NL-8256 SM BIDDINGHUIZEN   F:  +31 (0)321 / 33.37.87                          
 

Veiligheidsinformatieblad  
MSDS aangaande artikelnr. 816030 - Datum: 09/07/2007 

T.E.N. Poeder G20 Finition 

1. Identificatie van de stof of het preparaat en naam van de 
vennootschap/onderneming 

Identificatie van het product 
T.E.N. Poeder G20 Finition - Polijstpoeder voor graniet 

Identificatie van de vennootschap: 
Boma NV 
Noorderlaan 131 
2030 Antwerpen 
tel. 0800-99380 

Telefoon in noodsituaties: 
Antigifcentrum +32 (070)24 52 45 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Schuurpoeder 

Gevaarlijke inhoudsstoffen: Vervalt   

3. Risico’s 

geen 

4. Eerste hulp- maatregelen 

Inslikken 
Mond spoelen met water, vermijd braken. Direct medisch advies inwinnen 

Inademing 
Plaats het slachtoffer in de frisse lucht, en zoek medische hulp. 

Huidcontact 
Verontreinigde kleding uittrekken. Met water en zeep wassen en goed 
naspoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, een arts consulteren. 
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Oogcontact 
Spoel onmiddellijk en minstens 15 minuten lang met overvloedig water 
(goed onder oogleden en zo mogelijk na verwijderen contactlenzen) en 
naar een oogarts vervoeren. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Blusmiddelen 
Waternevel, poeder, schuim, kooldioxide (CO2) 

Beschermende uitrusting 
Draag een autonoom ademhalingstoestel 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product 

Persoonlijke voorzorgen 
Vermijd contact met de huid en de ogen. 

Milieuvoorzorgen 
Steeds vermijden dat zowel geconcentreerd als verdund product in bodem 
of oppervlaktewater terechtkomt. 

Reinigingsmethoden 
Mechanisch opnemen. Vermijd stofvorming.  
Als cheminsch afval afvoeren 

7. Hantering en opslag 

Hantering 
Stofvorming vermijden. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. 

Brand- en explosiebescherming  
Geen bijzondere maatregelen vereist 

Opslag 
In originele verpakking bewaren op een droge plaats met een 
temperatuur boven de 5°C 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Algemene beschermingsmaatregelen 

Stof niet inademen 
Vermijd contact met de huid en ogen 

Hygiënische maatregelen 

Niet eten, drinken, of roken tijdens het gebruik. 
Draag beschermende werkkledij 
Was handen zorgvuldig na gebruik. (bijkomende verzorging indien nodig) 

Bescherming van de handen 
Draag beschermende handschoenen  

Bescherming van de ogen 
Nauw aansluitende veiligheidsbril 

Bescherming van het lichaam 
Draag beschermende kledij, en rubberlaarzen 
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Andere veiligheidsmaatregelen 
Een oogdouche en een nooddouche moeten in de buurt aanwezig zijn. 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

vorm: poeder 
Kleur: zilvergrijs 
Geur: geen 
Kookpunt: Niet van toepassing 
Relatieve dichtheid: 1 
PH: 7/8 (gemengd met water) 
Oplosbaarheid in water: gedeeltelijk 
Viscositeit: Niet van toepassing 
Vlampunt: Niet van toepassing 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

Stabiliteit 
Stabiel bij correct gebruik en opslag. 

Te vermijden condities 
Verwijderd houden van vorst, hitte, en direct zonlicht. 

11 Toxicologische informatie 

Er zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar over dit preparaat 

12. Ecologische informatie 

Er zijn geen ecologische gegevens beschikbaar over dit preparaat 

13. Istructies voor verwijdering 

Afvalbehandeling 
Na gebruik van het poeder mogen de resten niet via de afvoerleidingen 
weggespoeld worden, om verstopping van de leidingen te voorkomen. 
Na decantering moeten de resten volgend de plaatselijk geldende 
richtlijnen afgevoerd worden. 

14. Transportinformatie 

Dit product is niet onderworpen aan de ADR-wetgeving 

15. Wettelijk verplichte informatie 

Symbolen 
- 

R-zinnen 
- 

S-zinnen 
- 
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16. Overige informatie 

Leverancier: 
Sté TEN  
28, Rue Pierre Brossolette 
93160 NOISY LE GRAND 
Téléphone: 00.33.1.43.03.35.59 
Fax: 00.33.1.43.05.05.35 
Email: ten213@aol.com 
 
Deze informatie betreft uitsluitend het in §1 vernoemde product en behoeft niet te 

gelden bij gebruik samen met (een) ander(e) product(en) of in enig proces. De 

informatie is naar ons beste weten op dit moment correct en volledig en wordt ter 

goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de verantwoordelijkheid 

van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en 

volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt. 


