
 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

1907/2006/EG, artikel 31 
 

Productidentificatie IsoHemp hennepblokken 

Datum van uitgifte: 25/02/2017 

Pagina 1 van 4 
 

ISOHEMP HENNEPBLOKKEN 

1. Identificatie van de stof/het preparaat en de firma 

 
a.  Productnaam: Isohemp hennepblok 

b.  Gebruik van het product: Isolerend niet dragend bouwmateriaal 

c.  Fabrikant:  

IsoHemp S.A. 

Z.I. Noville-Les-Bois 

Rue du Grand Champ 18 

B-5380n Fernelmont 

+32 81 39 00 13  

info@isohemp.be  

d.  Europees alarmnummer: 112  

 

2. Identificatie van de gevaren 

Het product geplaatst in zijn definitieve toepassing: geen risico bekend. 

Tijdens het gebruik van het product, de omgang en de verwerking:  

 contact van de ogen met stof kan tijdelijke irritaties en ontstekingen veroorzaken. 

 Langdurig contact met de huid kan huidirritatie geven bij mensen met een gevoelige huid. 

 Bovenmatig inhaleren van stof kan irritaties van de luchtwegen veroorzaken. 

Voor informatie over de specifieke risico's voor de mens en voor het milieu: zie deze VIB. 

 

3. Samenstelling/ informatie over de componenten 

Hydraulische kalk                                                                                                                                5 à 

10% 

Luchtkalk                                                                                                                         10 à 15% 

Hennep                                                                                                                                             75 à 80% 

4. Eerste hulp 

 

a. Oogcontact  

Gedurende minimaal 15 minuten spoelen in stromend water of met een speciaal 

oogwasmiddel.  Een arts raadplegen! 

 

mailto:info@isohemp.be
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b. Inhaleren 

De persoon uit de ruimte halen en in de frisse lucht brengen. Zo nodig een arts raadplegen. 

c. Oogcontact 

Reinigen met water en zeep De verontreinigde kleding uittrekken. De arts raadplegen bij 

irritatie of een branderig gevoel. 

d. Inslikken 

Onmiddellijk de mond spoelen en daarna veel water drinken. Zo nodig een arts raadplegen. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Juiste blusmiddelen:  

 het product is beperkt brandbaar en is ontvlambaar. Een brandblusser met droog 

poeder, schuim of CO² gebruiken om het omgevende vuur te blussen.  

 Geschikte blusmiddelen voor de lokale situatie en de omgeving gebruiken. 

 

6. Maatregelen bij onbedoelde lozing 

Niet van toepassing. 

7. Behandeling en opslag  

 

a. Behandeling tijdens het gebruik en de verwerking:  

 

 In goed geventileerde ruimtes werken. 

 Gereedschap met stofafzuigsysteem  gebruiken. 

 Een persoonlijk beschermend ademhalingsapparaat gebruiken als de totale 

stofconcentraties hoger kunnen zijn dan de wettelijke TWA. 

 Wanneer de stofconcentratie hoger is dan de blootstellingslimiet, bent u verplicht 

een beschermend ademhalingsapparaat te gebruiken.  

 Het stof opzuigen met een stofzuiger of natmaken met water voordat u het 

opveegt. 

 

b. Opslag:  

de pallets moeten worden opgeslagen op een vlak, droog, overdekt oppervlak in een goed 

geventileerde ruimte. Tijdens het transport moeten de producten bedekt worden.  

 

 

8. Blootstellingscontrole / persoonlijke beschermende middelen 
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 De laatste in uw land geldende grenswaarden voor de blootstelling (TWA) controleren 

voor stof in suspensie in de lucht. 

 Technische controles: tijdens het gebruik van gereedschap voorzien van een motor voor 

de verwerking, moet u ervoor zorgen dat er een vacuüm stofuitgang met een geschikt 

filter is.  

 Persoonlijke bescherming: vermijd de inademing van stof, vermijd contact met de ogen 

en de huid, draag persoonlijke beschermende middelen die geschikt zijn voor de taak.  

 Ademhalingsbescherming: gebruik geschikte ademhalingsapparatuur telkens dat de 

professionele blootstellingsniveaus worden overschreden of kunnen worden 

overschreden. 

 Oogbescherming: draag een veiligheidsbril als u zich van gereedschap bedient en telkens 

als er stof wordt geproduceerd. 

 Huidbescherming: draag werkkleding en - schoenen om u te beschermen tegen 

mechanische verwondingen en tegen direct contact met de huid.  

 

9. Fysieke en chemische eigenschappen 

 

a. Verschijning: natuurlijke kleur beige  

b. Vorm: blok  

c. Geur: geen 

d. Ontvlammingspunt: ontvlambaarheid 

e. Zelfontvlambaarheid: niet van toepassing  

f. Oxidatie: niet van toepassing 

g. Dampspanning: niet van toepassing 

h. Relatieve dichtheid: 250 en 400 kg/m³ 

i. Oplosbaarheid in water: meerdere dagen  

j. pH: 10,-12 

 

10.   Stabiliteit en reactiviteit 

De producten zijn stabiel. 

Geen onverenigbaarheden gesignaleerd. 

11.   Toxicologische gegevens  

De producten zijn niet giftig.  

Aanvullende informatie:  

 Langdurig contact met de huid kan matige huidirritatie geven.  

 De gevaren zijn verbonden aan inhaleren van stof dat tijdens de verwerking wordt 

geproduceerd. Dit risico blijft tot een minimum beperkt als de werkvoorschriften correct 

worden opgevolgd en toegepast.  

 Kortdurend inhaleren van stof kan tijdelijke ademhalingsirritaties veroorzaken.  
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 Zoals de meeste minerale en organische stofsoorten en ongeacht het aanwezige product, 

kan het inhaleren van bovenmatige concentraties stof gedurende langere periodes een 

chronische ontsteking van de luchtwegen veroorzaken (beroepsmatige chronische 

bronchitis)  

 

12.   Ecologische informatie  

 

Niets te melden.  

 

13.   Eliminatieperiode  

 

De hennepblokken kunnen worden gerecycled of opgeslagen in stortplaatsklasse 2.  

14.   Voorschrift voor het transport 

Geen markering nodig volgens de transportreglementen. Niet gevaarlijk product. 

15.   Informatie over regelgeving 

Dit product is een gefabriceerd artikel en is geen substantie of preparaat. Volgens de 

reglementen van de Europese Unie is geen etiket vereist. 

16.  Overige informatie 

De informatie en aanbevelingen hieronder zijn gebaseerd op de staat van onze kennis op de 

datum van uitgifte. Wij stellen ons niet aansprakelijk en geven geen garantie in geval van verlies, 

schade of nadeel als gevolg van het gebruik van dit blad. Het is samengesteld als richtlijn bij veilig 

gebruik, opslag en verwerking van de producten onder normale omstandigheden.  Het vermeld geen 

speciale toepassingen waarvoor aanvullende adviezen moeten worden gevraagd.  

Dit blad en de informatie die erin staat vervangen in geen geval de algemene 

verkoopvoorwaarden en het is geen technisch informatieblad. De elementen die erin staan zijn 

geen gebruiksadviezen en kunnen niet worden geïnterpreteerd als schending van toepasbare 

octrooien of voorschriften.   

Voor meer technische gegevens dient u de informatiebladen van de producten, de website van 

IsoHemp etc. te raadplegen. 

IsoHemp behoudt zich het recht voor dit informatieblad zonder aankondiging vooraf te wijzigen. 

De lezer moet zich ervan verzekeren de meest recente versie van dit document te raadplegen. 

Geen wijziging kan zonder toestemming in deze tekst worden aangebracht.   


