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      VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Revisiedatum:    1-8-05   

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 
Distributie: VOSSCHEMIE POLYESTER DE MOOR b.v.b.a. Telefoon bij noodgevallen: 
  Mechelsesteenweg 303   België  Antigifcentrum: 070/ 245.245 
  B-2500 LIER    Nederland Nat. Vergift.inform.centr.: 030 / 74.88.88 
  België 
 
Tel :   0032 / (0) 3.489.28.28 
 

2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER INGREDIENTEN 
Bestanddelen die volgens de norm “Dangerous Substances Directive 67/548/EEC” een gezondheidsrisico inhouden. 
 Concentratie R-Zinnen  Symbolen 

 

3. MOGELIJKE GEVAREN 
Geen gevarengoed 

 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 
Algemene maatregelen: verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. 
Na contact met de huid:  met veel water en zeep spoelen.  Geen chemische reinigingsmiddelen gebruiken. 
Contact met de ogen: onmiddellijk overvloedig met water spoelen (minstens gedurende 15 min.), daarna onmiddellijk een 
arts raadplegen. 
Na het inslikken: onnmiddellijk met veel water spoelen, geen braken opwekken, onmiddellijk een arts raadplegen. 

 

5. MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN BRAND 
Geschikte blusmiddelen: kooldioxide, schuim, bluspoeder, watersproeistralen bij grotere branden. 
Niet-geschikte blusmiddelen: - 
Bijkomende informatie (Hoofdstuk 5.): - 

 

6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN 
Maatregelen voor het milieu: niet in de ondergrond, in waterlopen of in de riolen laten lopen.  Bij de verontreiniging van 
rivieren, meren of afvoerleidingen overeenkomstig de lokale wetten die bevoegde personen telkens in kennis stellen. 

 

7.  HANTERING EN OPSLAG 
Aanwijzingen voor een veilig gebruik.  Contact met ogen en huid vermijden.  Inademen van dampen/aerosolen/stoffen 
vermijden.  Voor voldoende verluchting zorgen: plaatselijke afzuiging. Niet roken tijdens werkzaamheden. 
 
Stockage: op een goed geventileerde plaats, tussen 15°C en 25 °C bewaren,  
 
Verwijderd houden van warmte- of ontstekingsbronnen.  Rookverbod.  Directe zoninval vermijden, tegen vochtigheid 
beschermen. 
Aangeraden om tegen explosiegevaar te beschermen.  Voedingsmiddelen, dranken of eten verwijderd houden. 
 

8.   BLOOTSTELLINGSCONTROLES / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
Ademhalingsbescherming: goede ventilatie.   
Handbescherming: ondoorlaatbare beschermhandschoenen dragen 
Oogbescherming: goed gesloten veiligheidsbril gebruiken. 
Algemene voorzorgsmaatregelen: beschermkledij dragen. 
Hygiënische maatregelen: Gescheiden houden van dranken, levens- of voedingsmiddelen.  Gedurende de arbeid niet eten 
of drinken - niet roken.  Geschikte beschermkledij dragen tijdens het werk, geschikt huidbeschermingsmiddel voorzien, voor 
de pauzes en bij de beëindiging van het werk de handen wassen.  Door het product bevuilde kledingsstukken onmiddellijk 
verwijderen.  Werkkledij apart bewaren.          
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
Smeltpunt:  Onderste explosiegrens:    
Kookpunt:  Bovenste explosiegrens:    
Ontbindingspunten:  Kleur:   melkachtig 
Viskositeit 160 mPa’s Relatieve dichtheid:   ca. 1,0 
Fysische toestand bij 20°C  Oppervlaktespanning:    
Oplosbaarheid in water bij 20°C:  Vlampunt:   > 100 DIN 51758 
Zelfontvlambaarheid:  Vorm:   vloeibaar 
Geruch: fruchtig  
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10.  STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit : 
Stabiel onder de aanbevolen opslagcondities.  Zie ook 7, opslag. 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Geen chemische reacties vastgesteld. 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Voorkom het afvloeien van het producten in riolen, oppervlakte- en grondwater. 
 

13. INFORMATIE m.b.t. DE AFVOER 
Verwijdering product : 
Vermijd het afvloeien van het product in riolen, oppervlakte- en grondwater.  Afvoer van niet uitgeharde reststoffen en lege 
verpakking in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.  Gecontroleerde verbranding in een speciale installatie 
wordt aanbevolen. 
Verwijdering verpakking : 
Herbruikbaar na reiniging, het reinigingsafval afvoeren zoals het produkt.Niet toegelaten via vuilnisbak of riolering, maar de 
volgende richtlijnen naleven : vernietiging door gecontroleerde verbranding. 

 
14. TRANSPORT INFORMATIE 

Geen gevarendgoed. 
 

15. VOORSCHRIFTEN 
        Geen gevarendgoed. 
 

16. VERDERE INFORMATIE 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en de geldende EEG-en nationale wetten, 
aangezien de arbeidsomstandigheden bij onze afnemers zich aan onze kennis en controle onttrekken.  Het product dient niet 
te worden gebruikt voor andere doeleinden dan die genoemd onder punt 1, zonder eerst de schriftelijke gebruiksaanwijzingen 
te raadplegen.  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke stappen te nemen om aan de 
plaatselijke wetten en voorschriften te voldoen.  De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als een beschrijving 
van de veiligheidseisen van ons product; deze informatie is geen garantie voor de eigenschappen van het product. 
 


