Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG
Datum / herzien 20 nov. 2007

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming
Informatie over het product
Product

: Color-Seal

Artikelcode

: 1055 - 1056

Toepassing van de stof of preparaat

: kunststofreiniger en -coating

Fabrikant/leverancier

: Chemtec Chemicals B.V.
Breevaartstraat 71
NL-3044 AG Rotterdam

Inlichtingen in noodsituaties

: afdeling verkoop de heer B. van Leeuwen
tel. 010 412 09 74

2. Identificatie van de mogelijke gevaren
Omschrijving van het gevaar
Gevaarsinformatie voor mens en milieu
Geen bijzondere gevaren bekend.
Is geen gevaargoed volgens WMS en RID/ADR.

Classificatiesysteem
De classificatie komt overeen met de actuele EU-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur
en de onderneming.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering
Beschrijving:
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmenging.
Gevaarlijke inhoudsstoffen:
Stofnaam

Concentratie

Symbool

R-zinnen

Cas no.

Einecs

Reach-code

aangegeven concentratie is in gewicht %

Aanvullende gegevens
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk16.
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4. Eerste hulp-maatregelen
Algemeen
Verontreinigde kleding uittrekken.
Na het inademen
De betrokkene in de frisse lucht brengen en rustig neerleggen. Medisch advies inwinnen.
Na huidcontact
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Bij aanhoudende verschijnselen medisch advies inwinnen,
Na oogcontact
Direct gedurende minimaal 15 minuten spoelen, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij aanhoudende klachten
medisch advies inwinnen.
Na inslikken
Direct mond laten spoelen en veel water laten drinken. GEEN braken opwekken. Medisch advies inwinnen.
Direct medisch advies inwinnen en indien mogelijk dit etiket tonen.

5. Brandbestrijdingsmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Product is niet brandbaar. Bij brand in de omgeving zijn alle blusmiddelen toegestaan.
Beschermende kleding
Draag bij brand adembescherming liefst met verse luchttoevoer, bij voorkeur een gaspak.
Aanbevelingen
Geen bijzondere aanbevelingen.

6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitlopen/morsen van het product.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Maatregelen na morsen c.q. lekkage
Gemorst product indammen en opnemen in zand of ander inert absorberend materiaal en afvoeren volgens locale
regels en wetten.
Het product mag niet in riolering, oppervlaktewater of de bodem terechtkomen.

7. Hantering en opslag
Hantering
Geen bijzondere maatregelen vereist.
Veilig gebruik
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.
Volg de wettelijke beschermings- en veiligheidsmaatregelen.
Eisen t.a.v. opslag en containers
Houd de verpakkingen goed gesloten. Verpakkingen niet d.m.v. druk ledigen.
Gebruikte verpakkingen goed sluiten en rechtopstaand opslaan.
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8. Blootstellingsgrenzen en persoonlijke beschermingsuitrusting
Algemeen
Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede
ruimtelijke ventilatie.
Aanraking met de huid en ogen vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bescherming ogen
Nauw aansluitende veiligheidsbril.
Bescherming ademhalingswegen
Bij voldoende ventilatie geen bijzondere maatregelen.
Bescherming huid en lichaam
Draag rubber- of PVC-handschoenen en geschikte beschermende kleding.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Algemene gegevens
Vorm
Kleur
Reuk
pH

:
:
:
:

pasteus
wit
typisch
ca. 7

Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik
Kookpunt/kookpuntbereik
Vlampunt
Ontstekingstemperatuur
Zelfontbrandingstemperatuur
Onderste
explosiegrens
Bovenste
explosiegrens
Dampdruk
Dichtheid
Mengbaarheid met water
Viscositeit
Oplosmiddelgehalte

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

g.g.b.
g.g.b.
> 100º C
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
g.g.b.
ca. 1,0 g/cm³
volledig mengbaar
g.g.b.
bevat geen oplosmiddelen (VOS)

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven onder rubriek 7 is het product stabiel.
Gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
Gevaarlijke afbraakproducten
Bij thermische ontleding ontstaan geen gevaarlijke producten.
Bij langdurige opslag kan door hydrolyse Ethanol ontstaan.
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11. Toxicologische informatie
Acute toxiciteit
Primaire aandoeningen
Algemeen
Irriterend voor de huid.
Op de huid
Roodheid en irritatie.
Aan de ogen
Roodheid en irritatie.
Overgevoeligheid
Geen gegevens bekend.
Aanvullende toxicologische informatie
Betreffende het product zijn geen aanvullende toxicologische gegevens bekend.

12. Milieu-informatie
Ecotoxische effecten
Gevaar voor water is klein.
Niet in oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen.
Mag niet onverdund in het riool terechtkomen.

13. Instructies voor verwijdering
Algemeen
Na sterk verdunnen mogen geringe restanten op het riool geloosd worden.
Plaatselijke regels en wetgeving dienen in acht te worden genomen.
Niet-gereinigde verpakking
Afvalverwijdering volgens plaatselijke wetten en regels.

14. Informatie met betrekking tot vervoer
Transport over land
ADR/GGVS/E
Klasse
Kemler-getal
UN-nummer
Transport over zee
IMGD, GGVZee
Klasse
UN-nummer
EmS-nummer
Marine pollutant
Transport door de lucht
ICAO/IATA
Klasse
UN-nummer

Vrij
:
:
:

Verpakkingsgroep
Etiket
Omschrijving

:
:
:

MFAG Nummer
Verpakkingsgroep
Etiket
Omschrijving

:
:
:
:

Verpakkingsgroep
Etiket
Shipping name

:
:
:

Vrij
:
:
:
:
Vrij
:
:

Etiket
Product is niet etiketteringsplichtig.

Pagina 4 van 5

Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG
Producthandelsnaam: Color-Seal

Datum / herzien 20 nov. 2007

15. Voorschriften
Etiketteringsvoorschrift volgens WMS
Het product is volgens de EG-richtlijn niet aan de regelementering onderworpen.
R- en S-zinnen
Geen verplichte R-zinnen.
S-24
S-36/37/39

Aanraking met de huid vermijden.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/
het gezicht.

16. Overige informatie
Geen relevante aanvullende informatie.

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en zijn in overeenstemming met de nationale
wetgeving en de wetgeving van de EG.
Bovenstaande gegevens zijn een indicatie van de samenstelling en de risico's verbonden aan het gebruik van het product.
Chemtec Chemicals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van het product noch voor de verkregen
resultaten bij gebruik van het product en voor enige schade die ontstaan is door toepassing van het product of schade die is
ontstaan door onvolledigheid in de informatie.
De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het product en de informatie en dient de kwaliteit
en de eigenschappen voorafgaand aan het gebruik te controleren.
Zonder voorafgaande schriftelijke instructies mag het product niet gebruikt worden voor enige andere doeleinden anders dan
die gespecificeerd zijn onder rubriek 1.
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