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Veiligheidsinformatieblad MossKade™ 

1. Identificatie van de stof en van de onderneming  

• Naam van product: MossKade™. 

• Naam distributeur G. Overweg Beheer BV, handelsnaam HortiPro Telefoonnummer: 0341 

552245 en 0651 458659. www.mosskade.nl 

Producent: Thatchtec 

• Gebruik: coatingmateriaal voor stenen, hout, tegels, grond, planten, etc. t.b.v. het 

verwijderen van algen en mos.  

 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

• Oplossing van tarwegluten in water (50-55% droge stof), gestabiliseerd m.b.v. plantaardige 

oliën, melkzuur en andere voedingsmiddelingrediënten . 

 

3. Identificatie van de gevaren  

• Alle ingrediënten zijn voedingsmiddelingrediënten (hebben een E-nummer). 

• Voor geen van de ingrediënten zijn gevarensymbolen van toepassing. Uitzondering is 

melkzuur (CAS nr. 598-82-3. Chemische naam: 2-hydroxypropaanzuur) dat wordt gebruikt als 

conserveermiddel voor MossKade™.  

• De concentratie melkzuur bedraagt <10%. Melkzuur in pure vorm (100%) is corrosief (C), kan 

brandwonden geven bij contact (R34), huidirritatie (R38) of oogletsel (R41). Om het gevaar 

van MossKade™ in te schatten kan in ogenschouw worden genomen dat b.v. kazen en 

yoghurt  ook melkzuur (vaak 2-3%) bevatten.  

 

4. Eerstehulpmaatregelen  

• In geval van contact met ogen: spoel direct met veel water en raadpleeg een arts (S26). 

• In geval van contact met de huid: spoel direct met veel water (S28). 

  

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

• Omdat het een waterige oplossing betreft, zijn brandbestrijdingsmaatregelen niet van 

toepassing.  

 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof 

• Voor persoonlijke beschermingsmaatregelen zie paragraaf 8. Geen bijzondere 

milieumaatregelen zijn vereist. 

• In geval van accidenteel vrijkomen c.q. lekkage: vloeren kunnen glad worden. Verwijder het 

product met een ruime hoeveelheid koud of warm water.  

 

7. Hanteren en opslag 

• Sla het product op in een koele, geventileerde ruimte. 

• Geen bijzondere maatregelen zijn nodig om het product te scheiden van andere producten.  

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

• Om mogelijke gevaren te voorkomen (zie paragraaf 3): indien er bij het hanteren van het 

product kans is op contact met ogen of huid: draag handschoenen en oogbescherming (S 

37/39) 
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9. Fysische en chemische eigenschappen 

Vorm:    vloeistof  

Kleur:    geel-bruin 

Geur:    licht olieachtig 

pH waarde:    3.5  

Dichtheid (20°C):   1,1 kg/dm
3
  

Kookpunt:   105 
0
C 

Oplosbaarheid in water:  mengbaar met water in alle verhoudingen 

Flash point:    geen ontwikkeling vluchtige/brandbare dampen tijdens verhitting 

Explosie-eigenschappen:  geen  

 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

• Er vindt bij normaal gebruik geen thermische decompositie plaats. 

• In geval van volledige verbranding ontstaan er stikstofoxides (NOx), kooldioxide (CO2) en 

water (H2O). 

 

11 – Toxicologische informatie 

• Het product is niet giftig of schadelijk en bevat geen ingrediënten die als zodanig kunnen 

worden aangemerkt.  

• Voor ingrediënt melkzuur geldt, in pure (100%) vorm: 

o LD50: 3543 mg/kg (rat, oraal) 

o Irritatie: huid rat: 500 mg/24uur ernstig; oog rat: 750 ug/kg ernstig  

o Niet carcinogeen. 

 

12 – Ecologische informatie 

Het product is niet ecotoxisch. Voor ingredient melkzuur geldt, in pure vorm:  

• Bioafbreekbaar: BOD (5 days) - 72%. 

• Toxiciteit in milieu:  

o 430ppm/>100uur/goudvis/geen effect/zoet water 

o 654ppm/6 uur/goudvis/dood/zoet water. 

 

13 Instructies voor verwijdering 

Kan met regulier restafval afgevoerd worden (t.b.v. stort of verbranding) 

 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

Dit product valt niet onder een gevarenklasse volgens de internationale regelgeving t.a.v. transport 

via lucht, water en land.  

 

15 Wettelijk verplichte informatie 

Voor het product is geen wettelijke verplichte informatie van toepassing.  

 

16 – Overige informatie  

Bronnen:  

• EU 67/548/EEG 

• EU 987/2008 

• Veiligheidsbladen van leveranciers van ingrediënten  

• Wikipedia 


