
VEILIGHEIDSBLAD SILIKONEN RUBBER :  
   

(okt. 2008) 

1 IDENTIFIKATIE VAN PRODUKT EN PRODUCENT  

• Produkt naam                                            : Silikonen rubber  

Leverancier                                               : Wilsor Kunstharsen              Tel: 0321-331167  

                                                                       Noorderbaan 46-48            Fax: 0321-331074  

                                                                       8256  PR Biddinghuizen       E-mail: 

info@wilsor.nl  

                                                                       the Netherlands                   Internet: 

www.wilsor.nl  

Telefoonnummer voor noodgevallen      : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel: 

030-2748888 (uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)  

  

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE BETREFFENDE DE BESTANDDELEN.  

• Chemische benaming                               : Silicone-elastomeer (preparaat)  

Gevaarlijke bestanddelen (Volgens de richtlijn 93/18/EEG  art t.3 6a)  

naam                                                         : Zirkonium silicaat  

CAS nummer                                            : 10101-52-7 

3 GEVAREN  

• Geen gevaarsymbolen of gevaarzinnen vereist  

4 EERSTEHULP MAATREGELEN  

• Huid                                                        : Afvegen en met water en zeep wassen.  

Ogen                                                       : Met water spoelen.  

Ademhaling                                             : Niet van toepassing  

Inslikken                                                 : Niet van toepassing  

Aanvullende eerstehulp informatie       : onbekend  

5 BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN  

• Blusmiddelen                                          : Kooldioxyde, schuim, droge poeder of waternevel.  

Ongeschikte blusmiddelen                     : Onbekend  

Bijzondere brandbestrijdingsprocedures  : Geen  

Andere aanbevelingen                            : Onbekend  

Thermische ontledings produkten          : Metaalprodukten. Silica, koolstofprodukten, 

formaldehyde  



6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENT, VRIJKOMEN VAN DE STOF / PREPARAAT  

• Persoonlijke beschermingsmiddelen      : Niet van toepassing  

Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu     : Niet vastgesteld. Voorkom dat 

grote hoeveelheden in het riool terechtkomen.  

Reinigingsprocedures                             : Met absorberend materiaal afvegen of opnemen en 

in een vuilnisvat met deksel deponeren. 

7 HANTERING EN OPSLAG  

• Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren: Algemene ventilatie is vereist.  

Opslag                                                     : Geen speciale maatregelen nodig.  

Ongeschikte verpakkingsmaterialen    : Onbekend  

Overige informatie                                 : Onbekend  

8 MAATREGELEN BETREFFENDE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 

BESCHERMING  

• Maatregelen betreffende blootstelling : Zie sektie 7  

Controlemaatregelen betreffende blootstelling aan gevaarlijke stoffen :  

naam:                                        CAS Nummer                                blootstellings limieten ( 1 )  
Zirkonium silicaat                         10101-52-7                                    5mg/m³ ( als Zr )  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
ademhaling : geen  

handen : Handschoenen voor chemikalien zijn niet vereist.  

ogen : Veiligheidsbril.  

huid : Bijkomende beschermende uitrusting is normaal niet vereist.  

industriele hygiene : Was uw handen na het hanteren, i.h.b. voor het eten, drinken of roken  

( 1 ) Volgens de nationale MAC-lijst courant ten tijde van de opstelling van dit 

Veiligheidsinformatieblad. 

 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  

Voorkomen: 
Vorm                                                             : Dikke vloeistof  

Kleur                                                            : wit  

 

Informatie betreffende veiligheid: 
pH                                                               : niet bepaald  

kookpunt / kooktrajekt                              : >150 ºC  

Smeltpunt / smelt trajekt                           : niet bepaald  

Vlampunt (gesloten kroes)                        : >100 ºC  

Zelfontbranding                                          : niet bepaald  

Explosiegrenzen                                         : niet bepaald  

Dampspanning                                            : <0.70 kPa  



Relatieve dichtheid                                    : 1.20  

Oplosbaarheid in water                              : <0.10% w/w 10 c  

10 STABLITEIT EN REAKTIVITEIT  

• Stabiliteit                                                    : Stabiel  

Reaktiviteit                                                : kan met sterke oxydatiemiddelen reageren  

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE  

• Mogelijke toxicologische effekten           :  
Huid : Niet van toepassing (*)  

Ogen : Kan tijdelijk ongemak veroorzaken (*)  

Inademen : Niet van toepassing  

Inslikken : Niet van toepassing  

Overige risico's : LC50 niet bepaald,     LD50 niet bepaald  

(*) Deze informatie is gebaseerd op testrusultaten, extrapolaties van testrusultaten van 

verglijkbare produkten, een analyse van gegevens betreffende de bestanddelen, of een 

kombinatie van deze bronnen. 

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE  

• Verwijdering                                             : (*)  

Persistentie                                              : Onbekend  

Afbreekbaarheid                                      : Het materiaal zal in het milieu abiotisch afgebroken 

worden door chemische en fysische werking.  

Gedrag in het waterig milieu                  : (*)  

Mobiliteit                                                   : Onoplosbaar in water.  

Bioaccumulatie                                          : Onbekend  

Ecotoxiciteit                                              : (*)  

Waterig milieu                                          : Geen beduidende ecotoxische uitwerking.  

Op het land                                                : Onbekend  

(*) Deze informatie is gebaseerd op testrusultaten, extrapolaties van testrusultaten van 

verglijkbare produkten, een analyse van gegevens betreffende de bestanddelen, of een 

kombinatie van deze bronnen. 

13 INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING  

• Produktverwijdering                                 : Kan verbrand worden met inachtneming van de 

lokale en provinciale regelementering.  

Verwijdering van de verpakking              : Voor meer specifieke informatie kunt U kontakt 

opnemen met Wilsor Kunstharsen. 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  

• UN nummer                                                : Niet van toepassing  

Symbolen                                                    : Niet van toepassing  



Weg- en rail transport (ADR/RID)           : Geen bijzondere verpakking of etikettering 

vereist.  

Zeetransport (IMO)                                   : Geen bijzondere verpakking of etikettering 

vereist.  

Luchttransport (ICAO)                              : Geen bijzondere verpakking of etikettering 

vereist. 

15 REGULATORISCHE INFORMATIE  

• EEG klassifikatie en etikettering              : (*)  

Bevat                                                           : Niet van toepassing  

Geen bijzondere verpakking of etikettering vereist.  

Nationale wettelijke bepalingen                 : Produktinformatie in andere landstalen van de 

EEG en relevante informatie betreffende nationale wettelijke bepalingen, kunnen verkregen 

worden bij Wilsor Kunstharsen.  

Andere wettelijke bepalingen  
Duitse afvalklasse (Abfallschluessel)       :57202  

Duitse waterklasse    (WGK)                     : 1 Gering risico van het vervuilen van het waterig 

milieu.  

Duitse afvalverbrandings klasse (VBF)    : Niet van toepassing  

Duitse luchtkwaliteitseisen (TA-luft)         : Niet bepaald  

Stoffen die de ozonlaag aantasten              : Er zijn in dit produkt geen stoffen die de 

ozonlaag aantasten en deze worden ook niet gebruikt in de productie ervan.  

EINECS                                                       : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

TSCA                                                            : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

MITI                                                            : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

DSL                                                              : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

AICS                                                             : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

(*) Volgens richtlijn 93/18/EEC herzien voor de derde maal bij de Commissie richtlijn 

88/379/EEC betreffende technische vooruitgang. 

16 OVERIGE INFORMATIE  

• Dit veiligheidsinformatieblad was samengesteld volgens de richtlijnen van de EEG 

91/155/EEC, 67/548 en 88/379/EEC, en de herzieningen betreffende de klassifikatie, 

verpakking en etikettering van schadelijke substanties en preparaten.  

 DEZE INFORMATIE IS NAAR BESTE WETEN GEGEVEN, ECHTER ZONDER ENIGE 

VERPLICHTING  

 



 

VEILIGHEIDSBLAD SILIKONEN HARDER  

   

   

1 IDENTIFIKATIE VAN PRODUKT EN PRODUCENT  

• Produkt naam                                            : Silikonen harder  

Toepassing                                                : Uithardingsmiddel voor siliconenrubber.  

Adres                                                         : Wilsor Kunstharsen              Tel: 0321-331167  

                                                                      Noorderbaan 46-48            Fax: 0321-331074  

                                                                      8256  PR Biddinghuizen       E-mail: 

info@wilsor.nl  

                                                                      the Netherlands                   Internet: www.wilsor.nl  

Dienst na verkoop                                    : Wilsor Kunstharsen  

  

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE BETREFFENDE DE BESTANDDELEN  

• Chemische benaming (preparaat)  

Gevaarlijke bestanddelen (*)  

naam                                                          : Dibutyltindilauraat  

CAS nummer                                             : 77-58-7  

gewicht ts%                                               : <5  

gevaarsymbolen en gevaarzinnen            : VERGIFTIG. (T)  R34 Veroorzaakt brandwonden. 

R23/24/25 Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  

naam                                                          : Ethylsilicaat  

CAS nummer                                             : 000078104  

gewicht                                                       : 40  

gevaarsymbolen en gevaarzinnen            : SCHADELIJK (Xn).   R20 Schadelijk bij 

inademing.  R21 Schadelijk bij aanraking met de huid.  R22 Schadelijk bij opname door de 

mond.  

(1) Volgens de richtlijn 93/18/EEC (art .3 6a) 

3 GEVAREN  

• Ontvlambaar.  

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.  

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  

4 EERSTEHULP MAATREGELEN  

• Huid                                                            : Afvegen en met water en zeep wassen. Een arts 

raadplegen.  

Ogen                                                           : Met water spoelen. Een arts raadplegen  

Ademhaling                                                : In frisse lucht brengen. Een arts raadplegen  



Inslikken                                                    : Niet laten braken. Een arts raadplegen.  

Aanvullende eerstehulp informatie           : Onbekend  

5 BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN  

• Blusmiddelen                                             : Kooldioxyde, schuim, droge poeder of waternevel.  

Ongeschikte blusmiddelen                        : Onbekend  

Ongebruikelijke brandbestijdings risico' s        : Onbekend  

Bijzondere brandbestijdings procedures            : Een onafhankeolijk ademhalingstoestel 

dragen.  

Andere aanbevelingen                              : Onbekend  

Thermische onledings produkten             : Metaalprodukten. Silica, kooldioxyde en sporen 

van onvolledig verbrande koolstofprodukten.  

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENT, VRIJKOMEN VAN DE STOF / HET PREPARAAT  

• Persoonlijke beschermingsmiddelen         : Alle mogelijke ontstekingsbronnen vewijderen. 

Een geschikte beschermende uitrusting dragen. Aanraking met de huid en ogen vermijden. 

Damp niet inademen.  

Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu        : Niet vastgesteld. Voorkom dat 

grote hoeveelheden in het riool terechtkomen.  

Reinigigsprocedures                                   : Met absorberend materiaal afvegen of opnemen 

en in een vuilnisvat met deksel deponeren.  

7 HANTERING EN OPSLAG  

• Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren    : Plaatselijke afzuiging wordt aanbevolen. 

Algemene ventilatie is vereist. Aanraking met de huid en ogen vermijden. Damp niet 

inademen.  

Opslag                                                         : In een vuurbestendige en goed geventileerde 

ruimte opslaan.  

Ongeschikte verpakkingsmaterialen        : Niet opslaan of gebruiken in aluminium 

verpakking.  

Te vermijden substanties                           : Onbekend  

Overige infaormatie                                   : Geen gegevens.  

8 MAATREGELEN BETREFFENDE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 

BESCHERMING  

• Maatregelen betreffende blootstelling     : Zie sektie 7  

Controlemaatregelen betreffendeblootstelling aan gevaarlijke stoffen    :  

Naam                        CAS nummer                Blootstellings limieten (1)  
Dibutyltindilauraat        77-58-7                        0.10 mg/m³ (8hr TWA, zoals Sn)  

Ethylsilicaat                 000078104                    10 ppm (8hr TWA)  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
ademhaling                                                : Een onafhankelijk ademhalingstoetstel dragen 

indien het produkt in grote hoeveelheden, in een besloten ruimte, of onder andere 

omstanidgheden wordt gebruikt waarbij de blootstellingsgrens kan worden benaderd of 

overschreden.  



handen                                                       : Plastic of rubber handschoenen worden 

aanbevolen.  

ogen                                                           : Veiligheidsbril.  

huid                                                            : Bijkomende beschermende uitrusting is niet 

veruist.  

industriele Hygiene                                   : Een goede instriele hygiene betrachten. 

Verontreinigde kleding moet voor hergebruik gewassen worden. Was Uw hande na het 

hanteren, i.h.b. voor het eten, drinken of roken.  

(1) Volgens de nationale MAC-lijst courant ten tijde van de opstelling van dit 

Veiligheidsinformatieblad. 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  

• Voorkomen:  

Vorm                                                           : Vloeistof.  

Kleur                                                           : Kleurloos  

Geur                                                            : licht  

Informatie betreffende veiligheid:  
pH                                                                : Niet bepaald  

Kookpunt / kooktrajekt                              : Niet bepaald  

Vlampunt / smelt trajekt                             : Niet bepaald  

Vlampunt (gesloten kroes)                         : 45 ºC  

Ontvlambaarheid (vast, gas)                       : Niet bepaald  

Zelfontbranding                                           : Niet bepaald  

Explosietrenzen                                           : Niet bepaald  

Oxydatie eigenschappen                             : Niet bepaald  

Dampspanning                                             : Niet bepaald  

Relatieve dichtheid                                      : 0,95  

Oplosbaarheid in water                                : -% w/w 10 ºC  

Oplosbaarhied in olien / vetten                    : Niet bepaald  

Overige informatie  
Relatieve dampdichheid  (lucht = 1)            : >1  

Verdampingssnelheid (ethyl ether = 1)        : <1  

Viskositeit                                                     : 30 MPA.S  

% Vluchtige bestanddelen                           : <40  

Moleculair gewicht                                       : Niet bepaald 

10 STABILITEIT EN REAKTIVITEIT  

• Stabiliteit                                                       : Stabiel  

Reaktiviteit  
Te vermijden omstandigheden                     : Onbekend  

Te vermijden materialen                              : Dit produkt reageert lanzaam met aluminium 

waarbij waterstof vrijkomt. Kan met sterke oxydatiemiddelen reageren.  

Schadelijke ontledingsprodukten                : Geen bekend.  

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE  



• Mogelijke toxicologische effekten  
Huid (3)                                                        : Schadelijk opname door de huid kan inwendig 

letsel veroorzaken.  

Ogen (3)                                                       : Irriterend.  

Inademen (3)                                               : Schadelijk. Schakdelijk voor de 

ademhalingswegen.  

Inslikken (3)                                                : Schadelijk. Irriterend voor de slijmvliezen.  

Overige risico's  
LC50                                                            : Niet bepaald  

LD50                                                            : Niet bepaald  

(3) Deze informatie is gebaseerd op testresultaten, extrapolaties van testresultaten van 

vergelijkbare produkten, een analyse van gegevens betreffende de bestanddelen, of een 

kombinatie van deze bronnen. 

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE  

• Verwijdering (3)  
Persistentie                                                : Onbekend  

Afbreekbaarheid                                        : Gedeeltelijke biologisch afbreekbaar.  

Gedrag in het waterig milieu (3)  
Mobiliteit                                                    : Niet van toepassing  

Bioaccumulatie                                           : Onbekend  

Ecotoxiciteit (3)  
Waterig milieu                                            : Dit produkt is een potentiele waterverontreiniger. 

Geen grote hoeveelheden in het rioo of opeervlaktewater terecht laten komen.  

Op het land                                                 : Onbekend  

(3) Deze informatie is gebaseerd op testresultaten, extrapolaties van testresultaten van 

vergelijkbare produkten, een analyse van gegevens betreffende de bestanddelen, of een 

kombinatie van deze bronnen. 

13 INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING  

• Produkt verwijdering                                : Kan verbrand worden met inachtnimeing van de 

lokale en provinciale reglemintering.  

Verwijdering van de verpakking              : Voor meer specifieke informatie kunt U kontakt 

opnemen met Wilsor Kunstharsen.  

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  

• UN nummer                                              : 1993  

Symbolen                                                  : FLAMMABLE LIQUID  

Weg- en rail transport (ADR / RID)  
Klasse                                                       : 3,13 (C)  

Gevaaraanduiding                                    : ETHYL SILICATE  



Zeetransport (IMO)  
Klasse                                                      : 3.3  

Verpakkingsgroep                                   : I I I  

MFAG                                                      : 360  

Correcte benaming voor transport         : FLAMMABLE LIQUID , N.O.S.  

IMO zee verontreiniging                        : Dibuthyltin dilaurate  

Luchttransport (ICAO)  
Klasse                                                      : 3  

Verpakkingsgroep                                   : I I I  

Correcte benaming voor transport         : FLAMMABLE LIQUID , N.O.S. 

15 REGULATORISCHE INFORMATIE  

• EEG klassifikatie en etikettering (1)  
Bevat                                                        : ETHYL SILICATE  

R10                                                           : Ontvlambaar  

R36 / 37                                                    : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.  

R20 / 21 / 22                                             : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en 

aanraking met de huid.  

S23                                                            : Gas / rook / damp / spuitnevel niet inademen. 

(toepasselijke term (en) aan te geven door de fabrikant)  

S24 / 25                                                     : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  

Nationale wettelijke bepalingen.  
Produkt informatie in andere landstalen van de EEG en relevante informatie betreffende 

nationale wettelijke bepalingen, kunnen verkergen worden bij het verkoopskantoor van Wilsor 

Kunstharsen.  

Andere wettelijke bepalingen  
Duitse afvalklasse (Abfallschluessel)    : 59507  

Duitse waterklasse (WGK)                    : 1 - Geringe risico van het vervuilen van het waterig 

milieu.  

Duitse Afvalverbrandings klasse (VBF)        : A  I I  

Duitse luchtkwaliteitseisen (TA-luft)     : Niet bepaald  

Stoffen die de ozonlaag aantasten          : Er zijn in dit produkt geen stoffen die de ozonlaag 

aantasten en deze worden ook niet gebruikt in de productie ervan.  

EINECS                                                  : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

TSCA                                                      : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

MITI                                                       : Niet bepaald  

DSL                                                         : Niet bepaald  

AICS                                                        : Alle substanties zijn in het register opgenomen of 

vereisen geen vermelding.  

(1)    Volgens Richtlijn 93 / 18 / EEC herzien voor de derde maal bij de Commissie richtlijn 88 

/ 379 / EEC betreffende technische vooruitgang. 

16 OVERIGE INFORMATIE  



• Dit veiligheidsinformatieblad was samengesteld volgens de richtlijnen van de EEG 

91/155/EEC, 67/548 en 88/379/EEC, en de herzieningen betreffende de klassifikatie, 

verpakking en etikettering van schadelijke substanties en preparaten.  

DEZE INFORMATIE IS NAAR BESTE WETEN GEGEVEN, ECHTER ZONDER ENIGE 

VERPLICHTING  

 


