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Veiligheidsinformatieblad 
 

Uitgiftedatum: juli 2011          VIB 11.07 

1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming 
 productnaam: Chemisch zilver Ref.: AR18 
 
Bedrijf:    CIF 
   240 Rue Hélène Boucher 
   78530 BUC 
   Tel.: 01.39.66.96.83 – Fax: 01.39.66.97.78 
   E-mail: cif@cif.fr – Web: www.cif.fr 
 

Noodnummer: ORFILA 01 45 42 59 59 

 

2. Identificatie van de gevaren 

Symbolen:        Xi: Irriterend 

Risico's:         R 34 - Veroorzaakt brandwonden 
        R 36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid 
Specifieke risico's: Dit product staat niet ingedeeld als ontvlambaar. Zie de aanbevelingen betreffende de andere in het lokaal 
aanwezige producten. 
 

 

3.    Informatie over de bestanddelen 
 
 Preparaat op basis van: Zilvernitraat < 10 % 
 Bestanddelen die gevaar kunnen opleveren:                    CAS-nr.: 7761-88-8 
               EEG-classificaties: 231-853-9 

               Ammonia < 20 % 
                                CAS-nr.: 1336-21-6 
                EEG-classificatie: 215-647-6 

 

4.  Eerstehulpmaatregelen 

 

Inademing:  De patiënt in de open lucht brengen, warm houden en laten rusten. 

Huidcontact: Onmiddellijk alle besmette of besmeurde kledingstukken uittrekken. Deze kleding kan pas weer 

opnieuw gebruikt worden nadat deze eerst ontsmet is geweest. De huid zorgvuldig wassen met 

water en zeep of met een bekend reinigingsmiddel. Wanneer het besmette gebied zich heeft 

uitgebreid en/of wanneer sprake is van huidletsel, is het nodig om een arts te raadplegen of de 

patiënt naar een ziekenhuis te vervoeren. 

Oogcontact: Overvloedig wassen met zacht en schoon water gedurende 10 minuten waarbij de patiënt zijn 

oogleden goed openhoudt. Altijd een oogarts raadplegen. 

Inslikken: Bij kleine hoeveelheden de patiënt een of twee glazen water laten drinken. Bij pijn achter het 

borstbeen en in de buik, en bij misselijkheid en overgeven, een arts raadplegen. 

 

5.  Brandbestrijdingsmiddelen 

 
NIET-BRANDBAAR 
 
Aanbevolen blusmiddelen: Schuim, water in de vorm van nevel. 
Te vermijden blusmiddelen:  Waterstraal. 
Bijzondere risico's: Elke mogelijke verontreiniging van afvalwater, rioleringen of waterlopen vermijden. 
Bijzondere maatregelen:  Ademhalingsbeschermingsmiddel, beschermingskleding: handschoenen, bril 

 

6. Onopzettelijke verspreiding 

Persoonlijk ademhalingsbeschermingsmiddel en beschermingskleding. 
 
Milieubescherming: Het product niet lozen via het riool. Het product wegnemen en afvoeren. 
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Reinigingsmethoden:   De vervuilde gebieden reinigen met bleekwater. De bevoegde autoriteiten waarschuwen. 

 

7. Hantering en opslag 

Hantering: De dampen niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden. Hanteren in geventileerde 
gebieden. Tijdens het gebruik van het product niet eten, drinken en roken. 

  Vóór het roken, eten of drinken uw handen systematisch wassen. 
 
Opslag: Het product opslaan in een hiertoe duidelijk aangewezen gebied, beschut tegen de warmte. Het product weghouden van 

zuren, oxiderende agensen en voedselproducten. 
 Het product bewaren op kamertemperatuur. 

  

8.  Beheersing van de blootstelling 

Algemene maatregelen:   Zorgen voor een juiste ventilatie. 
VLE/VME    5 mg/m
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Persoonlijke beschermingsmiddelen: - 
 Ademhalingsbescherming:  Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. 
 Handbescherming:    Handschoenen van pvc of rubber. 
 Oogbescherming:   Gezichtsbeschermer of een bril. 
 Huidbescherming:   Adequate beschermingskleding. 

 

 9 - Fysische en chemische eigenschappen 

 
Fysieke toestand Transparante vloeistof 
Geur  Sterke ammoniageur 
pH  >10 
 
Kookpunt/interval  
Smeltpunt/interval 
Vlampunt   / 
Ontvlambaarheid (vast, gas)  / 
Zelfontbranding / 
Explosie gevaar / 
Oxiderende eigenschappen / 
Dampspanning / 
Relatieve dichtheid 1,020 kg/dm

3
 bij 20 °C 

Oplosbaarheid - oplosbaarheid in water Ja 
   
 
Verdelingscoëfficiënt  / 
n-octanol/water / 
Overige gegevens / 
 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 

Stabiliteit: Het product is stabiel wanneer het gehanteerd en opgeslagen wordt zoals beschreven in rubriek 7. 

Gevaarlijke reacties: Hevige reacties met oxiden, peroxiden en halogenen. 

 

11.  Toxicologische informatie 

Plaatselijke effecten:  

 Huidcontact: Ernstige brandwonden als een ontsmetting niet snel wordt uitgevoerd. 

                                 Irriterend voor de ogen. Nawerkingen (troebel hoornvlies, iritis, glaucoom en cataract) komen veel voor. 

                                                                  De dampen zijn irriterend voor de luchtwegen. 

 

12 .  Ecologische informatie 

Elke afvoer van het product in de riolering en de waterlopen moet worden vermeden. 

 
13. Verwijdering 

Niet naar de stortplaats brengen. Niet weggooien bij het huishoudelijk afval. Niet afvoeren via de riolering. Het product moet  
behandeld zijn vóór zijn verwijdering. Gebruik de methode door reactie met overtollig natriumhypochloriet in een adequate  
installatie. Raadpleeg de  plaatselijke, regionale of nationale wetgeving voor de verwijdering. De verpakkingen moeten  
ontsmet worden conform alle geldende wetgevingen en mogen niet opnieuw gebruikt worden. 
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14. Vervoer 

 
 RTMD   Spoor/Weg  IMDG   ICAO 
KLASSE  8    8 
GROEP, CNUMMER OF PAGINA 
ETIKET(ten) 
GEVARENCODE 80        80 
MATERIAALCODE 2672 2672 
Voor het vervoer moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 

 

15. Wettelijk verplichte informatie 

Volgens richtlijn 1999/45/EG van 31/05/1999 betreffende de aanpassing van de wettelijke bepalingen ter vaststelling van de lijst  
en de etiketterings- en verpakkingsvoorwaarden van gevaarlijke stoffen: 
 

Symbolen:        Xi: Irriterend 

Risico's:         R 34 - Veroorzaakt brandwonden 
 R 36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid 

Veiligheid:         S 7 - Bewaren in een goed afgesloten vat 
 S 26 - In geval van contact met de ogen onmiddellijk wassen met water en een specialist raadplegen  
 S 38 - In geval van onvoldoende ventilatie adequate ademhalingsapparatuur dragen. 
 S 45 - In geval van een ongeluk of malaise onmiddellijk een arts raadplegen en deze indien mogelijk het etiket 

laten zien. 
 
 
DEZE OPSOMMING KAN NIET: WORDEN BESCHOUWD ALS VOLLEDIG EN ONTHEFT DE GEBRUIKER NIET VAN HET 
TOEZIEN OP EVENTUELE ANDERE VERPLICHTINGEN IN ANDERE TEKSTEN DAN VERMELD, MET BETREKKING TOT HET 
BEZIT EN DE HANTERING VAN HET PRODUCT WAARVOOR ALLEEN DE GEBRUIKER VERANTWOORDELIJK IS. 

 

16.  Overige informatie 

Opleiding: - 
Gebruik en beperkingen: - 
Diverse informatie: - 
Bronnen: - 

 
 


