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DCM MIX 5 (korrel) 
 

 

De Ceuster Meststoffen n.v. (DCM) 
Bannerlaan 79  -  B-2280 Grobbendonk  -  BELGIUM 
Tel: +32(0)14 25 73 57 - Fax: +32 (0)14 21 76 02 - e-mail: dcm@dcm-info.com 

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

 
Handelsnaam:   EN DCM MIX 5 pellet 

    NL DCM MIX 5 korrel 
    FR DCM MIX 5 granulé 
    DU DCM MIX 5 Pelletiert 
 

Aard van het product:  Meststof. 
 

Bedrijfsidentificatie:  De Ceuster Meststoffen n.v. (DCM) 

    Bannerlaan 79 
    B – 2280 Grobbendonk BELGIË 
    Tel: +32(0)14 25 73 57 
    Fax: +32 (0)14 21 76 02 
    e-mail: dcm@dcm-info.com 
 

Telefoonnummer in noodgeval.: B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245 

    FR (INRS): 01 45 42 59 59 
    NL (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum NIVC): 030-274 88 88 
 

2. Identificatie van de gevaren 

 
Gevarenklasse:   Niet geclassificeerd. 

 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
Gevaarlijke stoffen:  Geen gevaarlijke stoffen. 

 

4. Eerstehulpmaatregelen 

 
Eerstehulpmaatregelen 

- Inademing:  Inademing is weinig waarschijnlijk. 
- Contact met de huid: Huid wassen met zachte zeep en veel water. 
- Contact met de ogen: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15  

   minuten. 
- Inslikken:  De mond spoelen. 

Onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking, het etiket of deze fiche tonen. 
 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
- Geschikte blusmiddelen: Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt. 
- Speciale procedures: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer: Brandzone niet betreden zonder aangepaste 

veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 
 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

 
- Reinigingsmethoden: Opruimen met borstel, opscheppen of mechanisch opzuigen. 

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met locale/nationale 
voorschriften. 

 

7. Hantering en opslag 

 
- Hantering:   Het product niet eten of drinken. Niet gebruiken als diervoeder. 

Niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik. 
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en veel 
water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 
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- Opslag:   Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoerder. 

Opslagen in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. 
Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. 
Opslaan in originele verpakking. Verpakking goed sluiten na gebruik. 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 

 
- Ademhalingsbescherming: Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik. 
- Huidbescherming:  Niet nodig. 
- Oogbescherming:  Bij deskundig gebruik word teen veiligheidsbril niet noodzakelijk geacht. 
- Handbescherming:  Niet nodig. 
- Inslikken:   Het product niet eten of drinken. Niet gebruiken als diervoeder. 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 
- Fysische toestand:  korrel 
- Kleur:   Bruin. 
- Geur:   Kenmerkend. 
- Dichtheid:   700 - 800 g/L 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 
- Stabiliteit en reactiviteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 
- Gevaarlijke ontbindingsproducten: Bij brand koolstofoxiden. 
- Gevaarlijke reacties: Geen in normale omstandigheden. 

 

11. Toxicologische informatie 

 
- Overige:   Niet carcinogeen. Niet mutageen. Niet teratogeen. 

 

12. Ecologische informatie 

 
- Biologische afbreekbaarheid (%): Breekt volledig af tot CO2, water en mineralen, die aanzien worden als 

plantennutriënten. 
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: Voorkom lozing in vijvers, waterlopen en grachten ter voorkoming van 

zuurstoftekort en eutrofiëring.  
 

13. Instructies voor verwijdering 

 
Algemeen :   De verpakking niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale 
voorschriften. 

 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
Algemene informatie:  Niet gereguleerd. 

     Geen gevarengoed in de zin van nationale en international voorschriften. 
 

15. Regelgeving 

 
Symbo(o)l(en):   Geen. 
R Zinnen:   Geen. 

 

16. Overige informatie 
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Andere gegevens:  Geen. 

 

De inhoud en het format van dit veiligheidsinformatieblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 
van het Europees Parlement en de Raad. 
 
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, 
betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend – ter 
beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten 
onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid 
af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de 
opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend 
hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit 
veiligheidsinformatieblad niet van toepassing is. 
 

Einde van het document 
 


