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1. Identificatie van de stof/het mengsel op de onderneming 
 

1.1. Leverancier van het veiligheidsinformatieblad 
 

naam Cemminerals nv 

adres 

Christoffel Columbuslaan 37 

9042 Desteldonk 

België 

tel +32 (0)9 396 18 37  

website www.cemminerals.be 

e-mail info@cemminerals.be 

e-mail - SDS quality@cemminerals.be 

 

 

1.2. Identificatie van producten en stoffen 
 

Cement volgens EN 197-1 : 2011 
CEM I                                                  
CEM III                                          

alle klassen en 
samenstellingen 

Hydraulisch bindmiddel 

      
alle klassen en 
samenstellingen 

hydraulisch wegenisbindmiddel 
volgens EN 13282 

 

1.3. Geïdentificeerd gebruik en ontradend advies 
 
Cement wordt gebruikt in industriële installaties voor het vervaardigen/formuleren van hydraulische 
bindmiddelen voor bouw- en constructiewerkzaamheden, zoals stortklaar beton, mortels, 
voegmiddelen, pleisters en prefab beton.  
Gewone cementen en cementhoudende mengsels (hydraulische bindmiddelen) worden industrieel 
gebruikt, zowel door professionals als door consumenten in de bouw en constructie, zowel binnen 
als buiten.  
Elk gebruik dat hierboven niet wordt genoemd, wordt afgeraden.  
 
De geïdentificeerde toepassingen van cement en cementhoudende mengsels omvatten de droge 
producten en de producten in een natte suspensie (pasta).  
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle relevante geïdentificeerde toepassingen van 

http://www.cemminerals.be/
mailto:quality@cemminerals.be
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cement of cement met hydraulische bindmiddelen. Alle toepassingen zijn gegroepeerd in deze 

geïdentificeerde toepassingen vanwege de specifieke omstandigheden van blootstelling voor de 

menselijke gezondheid en het milieu. Voor elk specifiek gebruik is een reeks 

risicobeheersmaatregelen of lokale controles afgeleid (zie hoofdstuk 8) die door de gebruiker van 

cement of cement met hydraulische bindmiddelen moeten worden ingevoerd om de blootstelling op 

een aanvaardbaar niveau te brengen. 

PROC 
(proces 

categorien) 
Geïdentificeerd gebruik - gebruiksomschrijving 

Voorschrift 
producent van bouw- 

en 
constructiematerialen 

Professioneel/industrieel 
gebruik van bouw- en 
constructiematerialen 

2 

Gebruik in gesloten en contuinu proces met 
soms gecontrolleerde blootstelling, bv 
industriele of professionele productie van 
hydraulisch bindmiddel 

x x 

3 
Gebruik in gesloten batch productie, bv 
industriele of professionele productie van 
stortklaar beton 

x x 

5 

Mengen of samenstellen in batch proces voor 
formulatie van mengsels and atrikelen, vb 
industriele of professionele productie van 
prefab beton 

x x 

7 
Industriele besproeiing, bv industrieel gebruik 
van natte suspentie of hydraulisch 
bondmiddel bij sproeien 

  x 

8a 

Transfert van bestanddelen of mengsels 
van/naar schepen of niet-toegewezen 
faciliteiten, bv gebruik van cement in zakken 
voor aanmaak mortels 

  x 

8b 

Transfert van bestanddelen of mengsels 
van/naar schepen of niet-toegewezen 
faciliteiten, bv vullen van silo's, vrachtwagens 
of schepen in cementfabrieken 

x x 

9 
Transfert van bestanddelen of mengsels in 
kleine containers, bv vullen van cementzakken 
in cementfacbrieken 

x x 

10 

Aanhechtings of borsteltoepassingen, bv 
producten om de aanhechting tussen 
oppervlakken en afgewerkte producten te 
verbeteren. 

  x 
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11 

Niet-industriële besproeiingen, bv 
professioneel gebruik van natte suspentie van 
hydraulische bondmiddelen gedurende 
sproeien 

  x 

13 

Behandeling van artikels door 
onderdompeling, bv bedekken van 
bouwmateriaal met een laag om de werking 
van het product te verbeteren 

  x 

14 
Productie van mengsels of artikels via 
tabletten, drukextractie, pelletisatie, bv 
productie van vloertegels 

x x 

19 
Manueel mengen met sterk contact en alleen 
PBM beschikbaar, bv mengels van nat 
hydraulisch bindmiddel op een werf 

  x 

22 

Potentieel gesloten procesoperaties met 
mineralen/metalen op hoge temperatuur in 
industriële omgeving, bv productie van 
bakstenen 

  x 

26 
Behandelen van vaste anorganische 
bestanddelen op omgevingstemperatuur, bv 
mengen van hydraulische bindmiddelen 

x x 

 

1.4. Contacten voor noodgevallen 
 

Europa : telefoonnummer voor noodgevallen : 112 

België : Telefoonnummer Antigif Centrum : +32 (0)70 245 245 - (24u/24) 

2. Identificatie van de gevaren 

 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel - (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Blootstellingklasse Categorie Verklaring 

Huidirritatie 2 H315 : Veroorzaakt huidirritatie 

Ernstige oogschade/oogirritatie 1 H318 : Veroorzaakt serieuse oogschade 

Gevoelige huid 1B H317 : Kan huidallergie veroorzaken 

Specifiek blootselling van 1 
doelorgaan met 
ademhalingsirritatie 

3 
H335 : Kan ademhalingsirritatie 
veroorzaken 
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2.2. Etiketelementen (EC) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Gevarenpictogrammen 

 

Signaalwoord 

GEVAAR 

Gevarenaanduidingen 

H315 : Veroorzaakt huidirritatie  

H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 

P102 : Buiten het bereik van kinderen houden 

P280 : Draag beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming 

P305+P351+P338+P310 : INDIEN IN OGEN : Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. 

Verwijder de contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Bel 

onmiddellijk een antigif centrum of een arts. 

 

P302+P352+P333+P313 : Indien op de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of 

huiduitslag: Vraag medisch advies of aandacht. 

P261+P304+P340+P312 : Vermijd het inademen van stof / rook / gas / nevel / dampen / nevel. 

INDIEN GEBRUIKT: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een voor de ademhaling comfortabele 

positie houden. Bel een antigif centrum of een dokter/arts als u zich onwel voelt. 

P501 : Afvoeren van de inhoud/container naar een verzamelgebied volgens de plaatselijke 

voorschriften. 
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2.3. Andere gevaren 
 
Cement voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van REACH 
(Verordening (EG) nr. 1907/2006).  
 
Het kan ook een allergische reactie veroorzaken bij sommige individuen als gevolg van het oplosbare 

Cr(VI)-gehalte. 

3. Samenstelling en informatie over de ingrediënten 

 

Bestanddeel 
Portland cement 
klinker 

EC nummer 266-043-4 

CAS nummer 65997-15-1 

Registratie nummer vrijgesteld 

Concentratie [wt.-%] 5-100 

 

4. Eerste hulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving 

 
Algemene opmerkingen  
 
Er zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor hulpverleners. Eerstehulpverleners 
moeten contact met nat cement of nat cement dat mengsels bevat vermijden.  
 
Na contact met de ogen  
 
Wrijf niet in de ogen om mogelijke schade aan het hoornvlies als gevolg van mechanische belasting 
te voorkomen.  
Verwijder eventuele contactlenzen. Draai  het hoofd naar het gewonde oog, open het (de) ooglid(en) 
wijd en spoel het (de) oog(en) onmiddellijk door grondig te spoelen met veel schoon water 
gedurende ten minste 20 minuten om alle deeltjes te verwijderen. Vermijd het spoelen van deeltjes 
in ongedeerd oog. Gebruik indien mogelijk isotoon water (0,9% NaCl). Neem contact op met een 
specialist in arbeidsgeneeskunde of een oogarts.  
 
Na huidcontact  
 
Voor droog cement, verwijder en spoel overvloedig met water.  
Voor nat cement, de huid wassen met veel water.  
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Verwijder verontreinigde kleding, schoeisel, horloges, enz. en maak ze grondig schoon voordat u ze 
opnieuw gebruikt.  
Zoek medische behandeling in alle gevallen van irritatie of brandwonden.  
 
Na inademing  
 

Verplaats de persoon naar de frisse lucht. Stof in de keel en de neus moet spontaan verdwijnen. 

Neem contact op met een arts als de irritatie aanhoudt of zich later ontwikkelt of als het ongemak, 

hoesten of andere symptomen aanhouden. 

 

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 
 
Ogen 
 
Oogcontact met cement (droog of nat) kan ernstig en mogelijk onomkeerbaar letsel veroorzaken.  
 
Huid 
 
Cement kan een irriterend effect hebben op de vochtige huid (door zweet of vocht) na langdurig 
contact of kan contactdermatitis veroorzaken na herhaald contact. Langdurig huidcontact met nat 
cement of nat beton kan ernstige brandwonden veroorzaken omdat deze zich zonder pijn 
ontwikkelen (bijvoorbeeld bij het knielen in nat beton, zelfs bij het dragen van een broek).  
 
Inademing 
 
Herhaaldelijke inademing van stof van gewoon cement over een lange periode verhoogt het risico op 
het ontwikkelen van longziekten.  
 
Milieu 

 

Bij normaal gebruik is gewoon cement niet gevaarlijk voor het milieu. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

behandeling 
 

Neem deze SDS mee als u contact opneemt met een arts. 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen  
 
Gewone cementen zijn niet brandbaar.  

 

5.2. Bijzondere gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt  
 
Cement is onbrandbaar en niet explosief en zal de verbranding van andere materialen niet 
vergemakkelijken of ondersteunen.  
 

5.3. Advies voor brandweermannen  
 

Cement levert geen brandgevaar op. Er is geen speciale beschermingsuitrusting voor 

brandweerlieden nodig. 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 

 

6.1.  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en 

noodprocedures  
 

6.1.1. Voor niet-spoedgeval hulpverleners 

 
Draag een beschermingsuitrusting zoals beschreven onder punt 8 en volg het advies voor veilig 

gebruik dat wordt gegeven onder punt 7. 

 

6.1.2. Voor hulpverleners  
 
Noodprocedures zijn niet nodig.  
In situaties met een hoog stofgehalte is echter ademhalingsbescherming nodig.  
 

6.2.  Milieuvoorzorgsmaatregelen  

 
Spoel geen cement af in riolerings- en drainagesystemen of in watermassa's (bijv. beekjes). 

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging  
 
Verzamel het gemorste materiaal indien mogelijk in droge toestand.  
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Droog cement  
 
Gebruik reinigingsmethoden zoals stofzuigen of vacuümafzuiging (industriële draagbare apparaten, 
uitgerust met hoogrendementsluchtfilters (EPA- en HEPA-filters, EN 1822-1:2009) of een 
gelijkwaardige techniek) die geen luchtdispersie veroorzaken. Gebruik nooit perslucht.  
U kunt het stof ook opvegen door te dweilen, nat te borstelen of door gebruik te maken van 
waternevels of slangen (fijne nevel om te voorkomen dat het stof in de lucht terechtkomt) en slurry 
te verwijderen.  
Indien dit niet mogelijk is, verwijder dan door te gieten met water (zie nat cement).  
Wanneer natreiniging of stofzuigen niet mogelijk is en alleen met borstels droog kan worden 
gereinigd, zorg er dan voor dat de werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
en voorkom dat het stof zich verspreidt.  
Vermijd het inademen van cement en contact met de huid. Plaats gemorste materialen in een 
container. Voorafgaand aan de verwijdering stollen zoals beschreven in paragraaf 13.  
 
Nat cement  
 
Maak nat cement schoon en plaats het in een container. Laat het materiaal drogen en stollen 
voordat het wordt weggegooid zoals beschreven in paragraaf 13.  
 
 

 6.4. 6.4. Verwijzing naar andere delen  

 
Zie paragraaf 8 en 13 voor meer details 

7. Behandeling en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik  

 

7.1.1. Beschermende maatregelen 
 

Volg de aanbevelingen in hoofdstuk 8.  
Voor het opruimen van droog cement, zie subsectie 6.3.  
 
Maatregelen ter voorkoming van brand  
 
Niet van toepassing.  
 
Maatregelen ter voorkoming van aërosol- en stofvorming 
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Niet vegen. Gebruik droogkuismethoden zoals stofzuigen of vacuümextractie, die geen verspreiding 
in de lucht veroorzaken. De zogenaamde "Good practice guides", die advies bevatten over veilige 
hantering, zijn te vinden op: http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-
guide.aspx. Deze goede praktijken werden aangenomen in het kader van de Sociale Dialoog "Akkoord 
over de Bescherming van de Gezondheid van de Werknemers via het Goed Hanteren en Gebruik van 
Kristallijn Silica en Producten die het bevatten" door de Europese sectorverenigingen van de 
Werknemers en de Werkgevers, waaronder CEMBUREAU. 
 
Maatregel ter bescherming van het milieu  
 
Geen bijzondere maatregelen.  
 

7.1.2.  Informatie over algemene arbeidshygiëne  

 
Niet behandelen of opslaan in de buurt van voedsel en dranken of rookwaar.  
Draag in een stoffige omgeving een stofmasker en een veiligheidsbril.  
Gebruik beschermende handschoenen om contact met de huid te voorkomen. 

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele 

producten 

 
Bulk cement moet worden opgeslagen in silo's die waterdicht, droog (d.w.z. met een minimum aan 
interne condensatie), schoon en beschermd tegen vervuiling zijn.  
Bedelvingsgevaar: Om overspoeling of verstikking te voorkomen, mag u geen beperkte ruimte 
betreden, zoals een silo, bak, bulkwagen of andere opslagcontainer of -vat dat cement opslaat of 
bevat, zonder de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Cement kan zich ophopen of hechten aan 
de wanden van een afgesloten ruimte. Het cement kan loskomen, bezwijken of onverwacht vallen. 
Verpakte producten moeten worden opgeslagen in ongeopende zakken, vrij van de grond, in koele, 
droge omstandigheden en beschermd tegen overmatige tocht om kwaliteitsverlies te voorkomen. 
Zakken moeten stabiel worden gestapeld. Gebruik geen aluminium containers voor de opslag of het 
transport van nat cement dat mengsels bevat vanwege de incompatibiliteit van de materialen.  
 

7.3. Specifiek eindgebruik  

 
Geen aanvullende informatie voor de specifieke eindtoepassingen 
 

7.4. Controle van oplosbare Cr (VI)  

 
Voor cement dat behandeld is met een Cr (VI)-reductiemiddel volgens de voorschriften van paragraaf 

15, neemt de effectiviteit van het reductiemiddel af met de tijd. Daarom zullen cementzakken en/of 

leveringsdocumenten informatie bevatten over de verpakkingsdatum, de opslagomstandigheden en 

de opslagperiode die geschikt zijn om de activiteit van het reductiemiddel in stand te houden en het 
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gehalte aan oplosbaar chroom VI onder 0,0002 % van het totale drooggewicht van het cement te 

houden, volgens EN 196- 10. Ook wordt aangegeven welke opslagomstandigheden geschikt zijn om 

de effectiviteit van het reductiemiddel in stand te houden. 

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

Inademing (alveolaire en inhaleerbare fractie) en blootstelling van de huid - volgens de nationale 

voorschriften 

8.2. Blootstellingscontroles 
 

Voor elke individuele PROC kunnen gebruikers kiezen uit optie A) of B) in de onderstaande tabel, 

afhankelijk van wat het meest geschikt is voor hun specifieke situatie. Als er één optie wordt 

gekozen, dan moet dezelfde optie worden gekozen in de tabel uit hoofdstuk "8.2.2 Individuele 

beschermingsmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen" - Specificatie van 

ademhalingsbeschermingsmiddelen. Alleen combinaties tussen A) - A) en B) - B) zijn mogelijk. 

8.2.1. Passende technische controles 
 

Maatregelen om het ontstaan van stof te verminderen en om te voorkomen dat stof zich in de 

omgeving verspreidt, zoals ontstoffing, afzuigventilatie en droogkuismethoden die geen verspreiding 

in de lucht veroorzaken. 
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Gebruik PROC Blootstelling Gelokalisserde controles Efficiëncie 

Industrieel 
aanmaak/formulatie 

van hydraulisch 
bind- en 

bouwmateriaal 

2,3 Duur is niet 
beperkt (tot 
480 minuten 
per shift, 5 
shifts per 

week) 

niet vereist 
- 

14,26 

A) niet vereist 
of 
B) generische lokale ventilatie 

-                         
of                    
78% 

5, 8b, 9 

A) algemene ventilatie 
of 
B) generische lokale ventilatie 

17%                                
of                                              
78% 

Industrieel gebruik 
van droog 

hydraulisch bouw- 
en constructie-

materiaal (binnen, 
buiten) 

2 
Duur is niet 
beperkt (tot 
480 minuten 
per shift, 5 
shifts per 

week) 

niet vereist - 

14, 22, 26 

A) niet vereist 
of 
B) generische lokale ventilatie 

-                         
of                    
78% 

5, 8b, 9 

A) algemene ventilatie 
of 
B) generische lokale ventilatie 

17%                                
or                                              
78% 

Industrieel gebruik 
van natte suspensie 

van hydraulisch 
bouw- en 

constructie 
materials 

7 

Duur is niet 
beperkt (tot 
480 minuten 
per shift, 5 
shifts per 

week) 

A) niet vereist 
of 
B) generische lokale ventilatie 

-                         
of                    
78% 

2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 
niet vereist - 

Professioneel 
gebruik van droog 
hydraulisch bouw- 

en constructei-
materiaal (binnen, 

buiten) 

2 

Duur is niet 
beperkt (tot 
480 minuten 
per shift, 5 
shifts per 

week) 

niet vereist - 

9, 26 

A) niet vereist 
of 
B) generische lokale ventilatie 

-                         
of                    
72% 

5, 8a, 8b, 14 

A) niet vereist 
of 
B) geïntegreerde lokale ventilatie 

-                         
of                    
87% 

19 

lokale controles zijn niet van 
toepassing, proces alleen in goed 
geventileerde kamers of buiten 

- 

Professioneel 
gebruik van natte 

suspensie van 
hydraulisch bouw- 

en constructie- 
materiaal 

11 

Duur is niet 
beperkt (tot 
480 minuten 
per shift, 5 
shifts per 

week) 

A) niet vereist 
of 
B) generische lokale ventilatie 

-                         
of                    
72% 

2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
19 

niet vereist 
- 
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8.2.2. Individuele bescherming zoals persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Algemeen 
  
Vermijd tijdens het werk het knielen in verse mortel of beton waar mogelijk. Als knielen absoluut 
noodzakelijk is, moet een geschikte waterdichte persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
gedragen.  
Eet, drink of rook niet als u met cement werkt om contact met de huid of de mond te vermijden.  
Voordat u met cement gaat werken, brengt u een crème aan en brengt u deze met regelmatige 
tussenpozen opnieuw aan.  
Onmiddellijk na het werken met cement of cementhoudende materialen moeten de werknemers 
zich wassen of douchen of een vochtinbrengende crème gebruiken.  
Verwijder verontreinigde kleding, schoeisel, horloges, enz. en maak ze grondig schoon voordat u ze 
opnieuw gebruikt.  
 
Oog/gezichtsbescherming 

 

Huidbescherming 
 

 
 
Gebruik waterdichte, slijtvaste en alkalibestendige beschermhandschoenen (bijv. nitril gedrenkte 
katoenen handschoenen met CE-markering) aan de binnenkant gevoerd met katoen; laarzen; 
gesloten beschermende kleding met lange mouwen en huidverzorgingsproducten (bijv. crèmes) om 
de huid te beschermen tegen langdurig contact met nat cement. Er moet vooral op worden gelet dat 
er geen nat cement in de laarzen komt. Houd bij de handschoenen rekening met de maximale 
draagtijd om huidproblemen te voorkomen. In sommige omstandigheden, zoals bij het leggen van 
beton of dekvloer, zijn waterdichte broeken of kniebeschermers nodig. 
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Ademhalingsbescherming 
 

  
 
Wanneer een persoon mogelijk wordt blootgesteld aan stofniveaus boven de blootstellingslimieten, 
gebruik dan geschikte ademhalingsbescherming. Het type ademhalingsbescherming moet worden 
aangepast aan het stofgehalte en voldoen aan de relevante EN-norm (bijv. EN 149) of nationale 
norm. 
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Voor elke afzonderlijke PROC moet de gebruiker optie A) of B) in de bovenstaande tabel kiezen, 
afhankelijk van wat in hoofdstuk "8.2.1 Passende technische voorzieningen" - gelokaliseerde 
voorzieningen is gekozen.  
Een overzicht van de BMA's van verschillende TBF's (volgens EN 529:2005) is te vinden in de 
woordenlijst van MEASE (16). Een eventueel BMA zoals hierboven gedefinieerd mag alleen worden 
gedragen als de volgende beginselen parallel worden toegepast: de duur van het werk (vergelijk met 
de "duur van de blootstelling" hierboven) moet de extra fysiologische belasting voor de werknemer 

Gebruik PROC Blootstelling
beschermingsmiddel 

ademhaling (BMA)

BMA efficiëncie - 

toegewezen 

beschermingsfactor 

(TBF)

2, 3 niet vereist

-

14, 26

A) FFP1 masker

of

B) niet vereist

TBF = 4

5, 8b, 9

A) FFP2 masker

of

B) FFP1 masker

TBF = 10                     

of

TBF = 4

2 niet vereist

-

14, 22, 26

A) FFP1 masker

of

B) niet vereist

TBF = 4

5, 8b, 9

A) FFP2 masker

of

B) FFP1 masker

TBF = 10                     

of

TBF = 4

7

A) FFP2 masker

of

B) FFP1 masker

TBF = 4

2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 niet vereist -

2 FFP1 masker

TBF = 4

9, 26

A) FFP2 masker

of

B) FFP1 masker

TBF = 10                     

of

TBF = 4

5, 8a, 8b, 14

A) FFP3 masker

of

B) FFP1 masker

TBF = 20                     

of

TBF = 4

19 FFP2 mask TBF = 10

11

A) FFP2 masker

of

B) FFP1 masker

TBF = 10                     

of

TBF = 4

2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 niet vereist -

Duur is niet beperkt (tot 480 

minuten per shift, 5 shifts per 

week)

Duur is niet beperkt (tot 480 

minuten per shift, 5 shifts per 

week)

Duur is niet beperkt (tot 480 

minuten per shift, 5 shifts per 

week)

Duur is niet beperkt (tot 480 

minuten per shift, 5 shifts per 

week)

Duur is niet beperkt (tot 480 

minuten per shift, 5 shifts per 

week)

Industrieel 

aanmaak/formulatie van 

hydraulisch bind- en 

bouwmateriaal

Industrieel gebruik van 

droog hydraulisch bouw- 

en constructie-materiaal 

(binnen, buiten)

Industrieel gebruik van 

natte suspensie van 

hydraulisch bouw- en 

constructie materials

Professioneel gebruik van 

droog hydraulisch bouw- 

en constructei-materiaal 

(binnen, buiten)

Professioneel gebruik van 

natte suspensie van 

hydraulisch bouw- en 

constructie- materiaal
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als gevolg van de ademweerstand en de massa van het BMA zelf, als gevolg van de verhoogde 
thermische belasting door het omsluiten van het hoofd, weerspiegelen. Bovendien moet er rekening 
mee worden gehouden dat het vermogen van de werknemer om gereedschap te gebruiken en te 
communiceren tijdens het dragen van het BMA wordt verminderd. Om bovengenoemde redenen 
moet de werknemer (i) gezond zijn (met name gezien de medische problemen die van invloed 
kunnen zijn op het gebruik van BMA), (ii) geschikte gelaatskenmerken hebben die lekkages tussen 
gezicht en masker verminderen (gezien de littekens en het gezichtshaar). De aanbevolen 
hulpmiddelen waarboven een strakke gelaatsverzegeling is aangebracht, bieden niet de vereiste 
bescherming, tenzij ze goed en stevig op de contouren van het gezicht passen. De werkgever en 
zelfstandigen zijn wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitgifte van 
adembeschermingsmiddelen en het beheer van het juiste gebruik ervan op de werkplek. Daarom 
moeten zij een passend beleid voor een programma voor ademhalingsbescherming opstellen en 
documenteren, met inbegrip van de opleiding van de werknemers. 

 
 
Thermische gevaren  
 
Niet van toepassing. 
 

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling  
 

De beheersing van de milieublootstelling voor de emissie van cementdeeltjes in de lucht moet in 
overeenstemming zijn met de beschikbare technologie en de regelgeving voor de emissie van 
algemene stofdeeltjes.  
 
Lucht : De beheersing van de milieublootstelling voor de emissie van cementdeeltjes in de lucht moet 
in overeenstemming zijn met de beschikbare technologie en de regelgeving voor de emissie van 
algemene stofdeeltjes. 
 
Water : Was het cement niet in de riolering of in het water, om een hoge pH-waarde te vermijden. 
Boven pH 9 zijn negatieve ecotoxicologische effecten mogelijk.  
 
Bodem- en grondomgeving : Er zijn geen speciale emissiebeperkende maatregelen nodig voor de 
blootstelling aan het bodemmilieu. 
 

9. Fysieke en chemische eigenschappen 

 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
 
Deze informatie geldt voor het hele mengsel.  
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(a) Verschijning: Droog cement is een fijngemalen vast anorganisch materiaal (grijs of wit poeder). 
Belangrijkste deeltjesgrootte: 5-30 μm  
b) Geur: Geurloos  
c) Geurdrempel: Geen geurdrempel, reukloos  
d) pH: (T = 20°C in water, verhouding water/vaste stof 1:2): 11-13,5  
e) Smeltpunt: > 1 250 °C  
f) Initieel kookpunt en kookbereik: Niet van toepassing zoals onder normale atmosferische 
omstandigheden, smeltpunt >1 250°C  
(g) Flitspunt: Niet van toepassing omdat het geen vloeistof is  
h) Verdampingssnelheid: Niet van toepassing omdat het geen vloeistof is  
i) Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet van toepassing, evenmin als een vaste stof die niet brandbaar is 
en door wrijving geen brand veroorzaakt of tot brand bijdraagt.  
j) Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen: Niet van toepassing, aangezien het geen 
brandbaar gas betreft.  
k) Dampspanning: niet van toepassing als smeltpunt > 1250 °C.  
l) Dampdichtheid: Niet van toepassing als smeltpunt > 1250 °C  
(m) Relatieve dichtheid: 2,75-3,20; Schijnbare dichtheid: 0,9-1,5 g/cm³.  
n) Oplosbaarheid(en) in water (T = 20 °C): licht (0,1-1,5 g/l)  
o) Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet van toepassing als anorganisch mengsel  
p) Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing (geen pyrofore werking - geen organo-metaal-, 
organo-metalloïde- of organo-fosfine bindingen of derivaten daarvan, en geen ander pyrofoor 
bestanddeel in de samenstelling)  
q) Ontledingstemperatuur: Niet van toepassing aangezien er geen organisch peroxide aanwezig is  
(r) Viscositeit: Niet van toepassing omdat het geen vloeistof is  
(s) Explosieve eigenschappen: Niet van toepassing. Niet explosief of pyrotechnisch. Op zich niet in 
staat om door een chemische reactie gas te produceren bij een zodanige temperatuur en druk en 
met een zodanige snelheid dat dit schade aan de omgeving kan veroorzaken. Niet in staat tot een 
zichzelf onderhoudende exotherme chemische reactie.  
(t) Oxiderende eigenschappen: Niet van toepassing omdat het niet leidt tot of bijdraagt aan de 
verbranding van andere materialen.  
 

9.2. Andere informatie  

 
Niet van toepassing. 

10. Stabiliteit en reactiviteit  
 

10.1. Reactiviteit  
 

Bij vermenging met water verhardt het cement tot een stabiele massa die in een normale omgeving 
niet reactief is.  
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10.2. Chemische stabiliteit  
 

Droog cement is stabiel zolang het goed is opgeslagen (zie hoofdstuk 7) en compatibel met de 
meeste andere bouwmaterialen. Ze moeten droog worden gehouden.  
Contact met incompatibele materialen moet worden vermeden. 
Nat cement is alkalisch en onverenigbaar met zuren, met ammoniumzouten, met aluminium of 
andere niet-nobiele metalen. Cement lost op in fluorwaterstofzuur om corrosief 
siliciumtetrafluoridegas te produceren. Cement reageert met water om silicaten en 

calciumhydroxide te vormen. Silicaten in cement reageren met krachtige oxidatiemiddelen zoals 
fluor, boortrifluoride, chloortrifluoride, mangaantrifluoride en zuurstofdiffluoride. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties  
 

Cement veroorzaakt geen gevaarlijke reacties 
.  

10.4.  Te vermijden voorwaarden  

 
Vochtige omstandigheden tijdens de opslag kunnen klontervorming en kwaliteitsverlies van het 
product veroorzaken.  
 

10.5.  Incompatibele materialen  
Zuren, ammoniumzouten, aluminium of andere niet-edele metalen. Ongecontroleerd gebruik van 
aluminiumpoeder in nat cement moet worden vermeden omdat er waterstof wordt geproduceerd.  

10.6.  Gevaarlijke ontledingsproducten  
Cement zal niet ontleden in gevaarlijke producten. 
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11. Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
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Risicoklasse Cat Effect Referentie

Acute giftigheid - 

dermaal
-

Grenstest, konijn, 24 uren contact, 2,000 mg/kg lichaamsgewicht – niet dodelijk.

Gebaseerd op de beschikbare data, worden de criteria niet behaald.

(2)

Acute giftigheid - 

inademing -

Geen acute giftigheid bij inhalering vastgesteld. Gebaseerd op de beschikbare data 

worden de criteria niet Behaald
(9)

Acute giftigheid - oraal

-

Geen indicatie van orale giftigheid uit studies met cement ovenstof.

Gebaseerd op de beschikbare data worden de criteria niet behaald.

Huidaantasting / 

irritatie

2

Cement in contact met natte huid kan verdikking, barsten of groevevorming van de 

huid veroorzaken. Langdurig contact in combinatie afkrabbing kan serieuze 

brandwonden veroorzaken.

(2) Ervaring 

op mensen

Serieuze oog 

beschadiging/irritatie

1

Portland cement klinker gaf een gemengd beeld van effecten op het hoornvlies en de 

berekende irritatie index was 128.

Gewone cementsoorten bevatten wisselende hoeveelheden van Portland cement 

klinker, Vliegas, hoogovenslak, gips, natuurlijke puzzolaan, silica fume en kalksteen.

Direct contact met cement kan schade aan het hoornvlies veroorzaken bij 

mechanische stress, direct of uitgesteld irritatie of ontsteking. Direct contact met 

grotere hoeveelheden of droge cement of spatten van nat cement kan leiden tot 

gematige oogirritatie  tot chemische brandwonden en blindheid.

(10), (11)

Huidgevoeligheid

18

Sommige mensen kunnen eczema krijgen bij blootstelling aan nat cementstof, 

veroorzaakt door ofwel de hoge pH, of door een immunologische reactie met 

oplosbaar Cr (VI).

De reactie kan variëren van milde irritatie tot ernstige dermatitis en is een combinatie 

van de herboven vermelde mecanismen.

Als cement oplosbaar Cr (VI) bevat en zolang de vermeldde periode van effiicëntie van 

de chrommreductor niet is overschreden, moet er geen effect verwacht worden

(3), (4), (17)

Ademhalings-

gevoeligheid -

Er is geen indicatie van gevoeligheid van het ademhalingssysteem.

Gebaseerd op de beschikbare data worden de criteria niet behaald
(1)

Cel mutatie 

gevoeligheid -

Geen indicatie.

Gebaseerd op de beschikbare data worden de criteria niet behaald
(12), (13)

Kankergevoeligheid

-

Er werd geen causaal verband vastgesteld tussen de blootstelling aan Portland 

cement en kanker.

Portland cement kan niet geklassificeerd worden als een menselijk carcinogen 

(volgens ACGIH A4: stoffen die zouden kunnen carcinogenic zijn voor mensen maar 

die niet onomstootbaar zo zijn wegens gebrek aan data. In vitro of dierlijke studies 

geven geen indicatie van  carcinogeniciteit die voldoende zijn om de stof te 

klassifieren bij enige andere notie).

Gebaseerd op de beschikbare data worden de criteria niet behaald.

(1), (14)

Reproduceerbare 

giftigheid - Gebaseerd op de beschikbare data worden de criteria niet behaald.
Geen bewijs

STOT-unieke 

blootstelling

3

Cement stof kan irritatie van de keel en de luchtwegen veroorzaken. Hoesten, niezen 

en kortademigheid kunnen optreden bij bloorstelling buiten de limieten. In het 

algemeen is het duidelijk dat toevallige blootstelling aan cementstof problemen met 

de ademhaling kan geven. Nochtans is het beschikbare bewijs niet voldonde om een 

kwantificeerbaar verband vast te leggen.

(1)

STOT-herhaalde 

bloorstelling

-

Er is een indicatie van COPD. De effecten zijn accuut en het gevolgd van hoge 

blootstelling. Niet chronische effecten en effecten bij lage concentartie werden waar 

genomen.

Gebaseerd op de beschikbare data worden de criteria niet behaald.

(15)

Inhalingsrisico - Niet van toepassing aangezien cement niet gebruikt wordt als een aerosol.
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Behalve huidsensibilisatie hebben portlandcementklinker en gewone cementen dezelfde 

toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen. 

 
Medische omstandigheden die worden verergerd door blootstelling  
 
Het inademen van cementstof kan bestaande aandoeningen van de luchtwegen en/of medische 

aandoeningen zoals emfyseem of astma en/of bestaande huid- en/of oogaandoeningen verergeren. 

 

12. Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
 

Het product is niet gevaarlijk voor het milieu. Ecotoxicologische tests met Portlandcement op 

Daphnia magna [Referentie (5)] en Selenastrum coli [Referentie (6)] hebben weinig toxicologische 

impact aangetoond. Daarom konden de LC50- en EC50-waarden niet worden bepaald [Referentie 

(7)]. Er is geen indicatie voor de toxiciteit van de sedimentfase [Referentie (8)]. De toevoeging van 

grote hoeveelheden cement aan water kan echter een verhoging van de pH veroorzaken en kan 

daarom onder bepaalde omstandigheden toxisch zijn voor het waterleven. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

 
Niet relevant. Na uitharding levert cement geen toxiciteitsrisico's op. 

 

12.3. Bioaccumulatievermogen 
 

Niet relevant. Na uitharding vormt cement geen toxiciteitsrisico's. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

 
Niet relevant. Na uitharding vormt cement geen toxiciteitsrisico's. 

12.5. Resultaten van PBT- en vPvb-beoordeling 
 

Niet relevant. Na uitharding levert cement geen toxiciteitsrisico's op. 
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12.6. Pther nadelige gevolgen 
 

Niet relevant. 

 

 

13. Verwijderingsoverwegingen 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethode 

 
Niet in de riolering of het oppervlaktewater lozen.  
 
Product - cement dat zijn houdbaarheid heeft overschreden  
 
EAC-ingang: 10 13 99 (niet elders genoemd afval)  
(en wanneer wordt aangetoond dat het meer dan 0,0002% oplosbaar Cr (VI) bevat): mag niet worden 
gebruikt/verkocht anders dan voor gebruik in gecontroleerde gesloten en volledig geautomatiseerde 
processen of moet worden gerecycled of verwijderd volgens de lokale wetgeving of opnieuw worden 
behandeld met een reductiemiddel.  
 
Product - ongebruikt residu of droog gemorst product  
 
EAC-ingang: 10 13 06 (Overige deeltjes en stof)  
Neem droog, ongebruikt residu of droog gemorst materiaal op, zoals het is. Markeer de containers. 
Mogelijk hergebruik, afhankelijk van de houdbaarheid en de noodzaak om blootstelling aan stof te 
vermijden. In geval van verwijdering, verharden met water en afvoeren volgens "Product - na 
toevoeging van water, verhard".  
 
Product - slurries  
 
Laat verharden, vermijd het binnendringen in riolerings- en drainagesystemen of in watermassa's 
(bijv. beekjes) en voer af zoals hieronder onder "Product - na toevoeging van water, verhard" wordt 
uitgelegd.  
 
 
Product - na toevoeging van water, gehard  
 
Voer af volgens de lokale wetgeving. Vermijd het binnendringen in het rioolwatersysteem. Voer het 
verharde product af als betonafval. Door de inertisering is betonafval geen gevaarlijk afval.  
EAC-ingangen: 10 13 14 (afval van de fabricage van cement - afval van beton of betonslib) of 17 01 01 
(bouw- en sloopafval - beton).  
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Verpakking  
 
Maak de verpakking volledig leeg en verwerk deze volgens de lokale wetgeving.  
EAC-ingang: 15 01 01 (papieren en kartonnen verpakkingen). 

 

 

14. Transportinformatie 
 

14.1. VN-nummer 
 

Niet relevant 

14.2. Eigenlijke UN-verzendingsnaam 
 

Niet relevant 

14.3. Transport gevarenklasse(n) 
 

Niet relevant 

14.4. Verpakkingsgroep 
 

Niet relevant 

14.5. Milieugevaren 
 

Niet relevant 

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker 
 

Niet relevant 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL73/78 en de IBC-code 
 

Niet relevant 

15. Informatie over regelgeving 
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15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving voor de stof of 

het mengsel 
 
EU-regelgevingsinformatie  
Cement is een mengsel volgens REACH en is niet onderworpen aan registratie. Cementklinker is 
vrijgesteld van registratie (artikel 2, lid 7, onder b), en bijlage V, punt 10, van REACH).  
 

Het in de handel brengen en het gebruik van cement is onderworpen aan een beperking van het 

gehalte aan oplosbare Cr (VI) (REACH Bijlage XVII punt 47 Chroom VI-verbindingen). 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 
 

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

16. Andere informatie 
 

16.1. Indicatie van veranderingen 
 

 Deze versie volgt het voorbeeld van het werk van deskundigen onder CEMBUREAU 

16.2. Afkortingen en acroniemen 
 
CAS Chemical Abstracts Service  
CLP Indeling, etikettering en verpakking (Verordening (EG) nr. 1272/2008) 

Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA 

PROC-procescategorie 

REACH Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen 

SDS Veiligheidsinformatieblad 

STOT Specifieke doelorgaantoxiciteitLC 

 50 Concentratiewaarde in lucht van het materiaal waarbij 50% van de testobjecten (dieren) in één 

keer worden    blootgesteld. 

EC50 Halve effectieve concentratie 

COPD Chronische Obstructieve Longziekte 

RPE AdemhalingsbeschermingsmiddelenMEASE 

 Metaalschatting en -beoordeling van blootstelling aan de stof zPzB 

 Zeer persistent, zeer bioaccumulerend 

APF Toegewezen beschermingsfactor 
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16.3. Opleidingsadvies 

 
Naast de opleidingsprogramma's voor hun werknemers op het gebied van gezondheid, veiligheid en 

milieu moeten de bedrijven ervoor zorgen dat de werknemers de eisen van dit 

veiligheidsinformatieblad lezen, begrijpen en toepassen. 

 

16.4. Disclaimer 
De informatie op dit gegevensblad weerspiegelt de huidige beschikbare kennis en is betrouwbaar 
mits het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming 
met de toepassing die op de verpakking en/of in de technische handleiding is vermeld. Elk ander 
gebruik van het product, inclusief het gebruik van het product in combinatie met een ander product 
of een ander proces, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  
Het is impliciet zo dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het bepalen van passende 

veiligheidsmaatregelen en voor de toepassing van de wetgeving die betrekking heeft op zijn eigen 

activiteiten. 
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