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1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING
Distributie:

VOSSCHEMIE POLYESTER DE MOOR b.v.b.a.
Mechelsesteenweg 303
B-2500 LIER
België

Telefoon bij noodgevallen:
België
Antigifcentrum: 070/ 245.245
Nederland
Nat. Vergift.inform.centr.: 030 / 74.88.88

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:
25068-38-6 EPOXIDEHARS
16096-31-4 HEXANDIOLDIGLYCOL

Concentratie
>65 w-%
25-35 w-%

Gevarensymbool
Xi
Xi

R-Zinnen
36/38 43
36/38 43

3. MOGELIJKE GEVAREN
36/38
43

Irriterend voor de ogen en de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN
Algemene aanwijzigingen: besmeurde kledingstukken onmiddellijk verwijderen.
Na inademen: slachtoffer uit de gevaarzone brengen, voor frisseluchttoevoer zorgen, daarna een dokter raadplegen.
Na huidcontact: dadelijk met water en zeep afwassen, uitspoelen, geen oplosmiddel gebruiken. Gereinigde huid met
water spoelen (minstens 15 minuten), daarna dadelijk een dokter raadplegen.
Na inname: mond spoelen, water drinken, geen braken uitlokken, dadelijk een dokter raadplegen.

5. MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN BRAND
Geschikte blusmiddelen: CO2, schuim, poeder of waternevel. Niet gebruiken: volle waterstraal.
Bijzondere gevaren: in het geval van een brand kunnen naast CO2 en CO ook andere gassen die gevaarlijk zijn voor de
gezondheid, vrijkomen.
Bijzondere beschermingsmaatregelen tijdens de brandbestrijding: brandgassen niet inademen. Beschermende kledij en
goede ademhalingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer, klaarhouden.
Extra aanwijzingen: verbrande resten en bevuild bluswater volgens de plaatselijke voorschriften verwijderen. Bluswater
verzamelen, niet in de riolering of de afwatering laten komen.

6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Reglementering respecteren (zie punten 7 en 8). Contact met huid, ogen en kledij vermijden. Dampen niet inademen, voor
voldoende verluchting zorgen. Niet bekwame personen uit de buurt houden.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de grond, waterlopen of in de riolering laten lopen. Bij de pollutie van rivieren, meren of afwateringsleidingen
volgens de plaatselijke reglementering de autoriteiten op de hoogte brengen.
6.3 Reinigingsmethoden
Mechanisch verwijderen, de rest met vloeistofbindend materiaal opnemen. Verwijderen volgens de onder punt 13
beschreven voorschriften.

7. HANTERING EN OPSLAG
7.1 Hantering
Maatregelen voor een veilige hantering: contact met huid en ogen vermijden. Inademen van de dampen vermijden. Voor
voldoende verluchting op de werkvloer zorgen.
Maatregelen voor brand- en explosiebescherming: lasverbod. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.
Maatregelen tegen electrostatische oplading nemen. Product is brandbaar. Zie ook punt 5.
7.2 Opslag
Container goed gesloten op een koele, goed verluchte plaats opslaan. Beschermen tegen vocht. Voedingsmiddelen,
drank en voeders verwijderd houden.

8. BLOOTSTELLINGSCONTROLES / PERSOONLIJKE BESCHERMING
De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar beste weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

VOSSCHEMIE Polyester De Moor bvba
Mechelsesteenweg 303
2500 LIER

Web-site: www.vosschemie.be
Email-adres: info@vosschemie.be

Tel : 03/489.28.28
Fax : 03/488.19.27
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Blootstellingscontroles:
Limieten niet bekend.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Ademhalingssysteem : voor goede ventilatie zorgen.
Handen :
beschermhandschoenen uit PVC of rubber gebruiken.
Ogen :
dicht aansluitende beschermingsbril gebruiken.
Algemene maatregelen: beschermkledij
Hygiënemaatregelen: voor het werk een geschikt huidbeschermingsmiddel gebruiken. Tijdens het werk niet eten, drinken
of roken. Voor de pauze en het einde van het werk de handen wassen. Geen oplosmiddel
gebruiken om de huid te reinigen. Verontreinigingen onmiddellijk in een gesloten container
overbrengen. Met product besmeurde kleding onmiddellijk uittrekken. Arbeidskleding gescheiden
bewaren.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm:
Kleur:
Reuk:
Vlampunt:
Zelfontbrandingstemperatuur:
Viscositeit:
Dichtheid (23°C):
Oplosbaarheid in water: (20°C)

vloeibaar
kleurloos-geel
typisch
>100°C
>200°C
<1500 mPa’s
1 g/cm³
onoplosbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Gevaarlijke reacties: geen bij vakkundige opslag en hantering. Exotherme reactie met de harder in het oog houden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten: geen bij vakkundige opslag en hantering.
Thermische ontbinding: geen bij vakkundige opslag en hantering.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Product werkt etsend op huid en ogen.
Huidcontact kan tot overgevoeligheid en allergische huidreacties leiden.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Niet in de grond, waterlopen of in de riolering laten lopen.
Waterbeschadigingsklasse: 2.

13. INFORMATIE VOOR VERWIJDERING
Volgens de plaatselijke voorschriften een geschikte verbrandingsinstallatie aanschaffen of uitgehard opslaan.
Abfallschlüssel-Nr./ Abfallname (alleen voor Duitsland): 559 03 Harzrückstände, nicht ausgehärtet.

14. TRANSPORT INFORMATIE
Info: Niet gevaarlijk om te transporteren.

15. VOORSCHRIFTEN
R-zinnen:
36/38
43
S-zinnen:
2
24/25
28
26
37/39

irriterend voor de ogen en de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aanraking met de huid en ogen vermijden.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikant).
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medische hulp
inroepen.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

16. VERDERE INFORMATIE
De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar beste weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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Indien bepaalde rubrieken niet ingevuld zijn, wil dit zeggen dat die gegevens niet bekend zijn en dat er ook geen
ervaringen beschikbaar zijn. Lege rubrieken houden niet in dat er voor de betreffende kenmerken geen gevaren bestaan.
De informatie in deze fiches is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaringen. Dit blad beschrijft enkel vanuit een
veiligheidsstandpunt, en niet vanuit een technisch standpunt
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