Veilig

Wenst u
bijkomende
inlichtingen?

chroom-VI-gehalte
te verminderen
Als gevolg van een Europese
richtlijn worden cementen
met meer dan 0,0002%
chroom VI voortaan behandeld met een reductiemiddel
om het aantal allergische
reacties te beperken (*). De
werking van het middel is
gegarandeerd voor de duur
die op de verpakking is vermeld. De volgende mededeling wordt op de zak aangebracht : «Dit cement bevat
een reductiemiddel voor oplosbaar chroom VI, dat actief
is gedurende tenminste het aantal maanden vermeld bij de verpakkingsdatum en op voorwaarde dat de verpakking ongeopend
is en op een droge plaats bewaard wordt.»
Als de vervaldatum van het reductiemiddel is overschreden, is
het meer dan ooit nodig om ieder contact met de huid te
vermijden: een reden te meer om steeds aangepaste beschermkledij te dragen ! De overschrijding van de vervaldatum heeft
evenwel geen gevolgen voor de kwaliteit van het cement, dat
al zijn bindende eigenschappen behoudt.
(*) Sommige cementsoorten, zoals wit cement, moeten niet
behandeld worden omdat zij van nature arm aan oplosbaar
chroom VI zijn.
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De cementen worden
voortaan behandeld om hun

werken met cement,
verse mortel en vers beton

Draag aangepaste
beschermingskledij !

EHBO:
Eerst water,
de rest komt later !
De huid:

Om verse mortel of beton
te maken moet u water mengen met cement. Bij
het mengen wordt de
cementpap sterk alkalisch
(pH van 12 tot 13). Een langdurig contact met de huid
kan lokaal irritatie (zelfs
brandwonden) of allergische
letsels, zoals eczeem, veroorzaken.

Enkele eenvoudige voorzorgen volstaan
om cement en
cementproducten

in alle
veiligheid
te gebruiken en
te verwerken.

Volg deze gids !

Droog cement vormt geen enkel risico voor de gezondheid;
men moet uiteraard voorkomen dat het wordt ingeademd of
ingeslikt en men moet de ogen beschermen tegen het stof.
Een veiligheidsbril is dus zeker aanbevolen.
Bij de bereiding en de toepassing van cementmengsels moet
elk contact met de huid en de ogen worden vermeden. Na de
uitharding van de mortel of het beton is er geen gevaar meer.

Enkele eenvoudige kledingvoorschriften
om u te beschermen
P Draag waterdichte handschoenen met een katoenen
voering als u met cement, verse mortel of
beton werkt. Opgelet: lederen handschoenen
zijn volkomen ongeschikt.
P Draag werkkledij die het lichaam
volledig bedekt en trek ze na
het werk uit.
P Draag waterdichte laarzen en ondoordringbare kniestukken als de voeten of
de knieën mogelijk in contact komen met
verse mortel of beton.
P Werk niet verder met kledij die met mortel is door-

drenkt om langdurig contact met de huid te vermijden.
Houd cement buiten het bereik van kinderen.

P Als het cement droog is, verwijder het stof
dan eerst met een borstel of een zuivere
doek alvorens de huid met water te
spoelen.
P Als het cement gemengd is met water,
spoel de huid dan overvloedig met zuiver water.
P Let op voor het cement dat eventueel achterblijft tussen de
huid en de nagels, de polshorloge, de kledij, de schoenen…
P Als het contact een letsel (pijn, roodheid, jeuk…) veroorzaakt, raadpleeg dan zonder aarzelen een arts.

De ogen:
Als er cement in de ogen terechtkomt, spoel ze
dan onmiddellijk en overvloedig met zuiver
water terwijl u de oogleden meerdere minuten
tot meerdere tientallen minuten (afhankelijk
van de hoeveelheid cement) openhoudt en
raadpleeg onmiddellijk een arts.

Inademing:
Bij inademing van een belangrijke hoeveelheid
verlaat u onmiddellijk de stofzone en raadpleegt u zonder aarzelen een arts.

Inslikken:
Bij inslikken van een belangrijke hoeveelheid spoelt u overvloedig uw mond met zuiver water. Daarna drinkt u veel water of
melk. Niet braken en een arts raadplegen.
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