
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie

Handelsnaam Thermon Snaptrace® Heat Transfer Compound
Registratienummer (REACH) niet relevant (mengsel)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant geïdentificeerde gebruiken Voor gebruik bij heat tracing en verschillende andere toepassingen

ten behoeve van warmteoverdracht

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Thermon Europe B.V.
Boezemweg 25
2641 KG Pijnacker
Postbus: 205
2640 AE
Pijnacker
Nederland
 
Telefoon: +31 15 3615 370
e-mail: info@thermon.com
Website: www.thermon.com
e-mail (bevoegde persoon) SDS@thermon.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Informatiedienst voor noodgevallen +01 (800) 820-4328 / +01 (512) 396-5801 / +01 (713) 205-2690

(24h)
Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren:
Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.

2.2 Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Niet vereist.

2.3 Andere gevaren
Risico op thermische brandwonden bij contact met gesmolten product.  Gevaren die door dit product worden veroorzaakt, zijn
voornamelijk aanwezig wanneer het product zich in niet-uitgeharde toestand bevindt of na verwijdering. Niet-uitgehard product is
een geëxtrudeerd thermohardend materiaal.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

3.2 Mengsels
Het product bevat geen inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdragen aan de inde-
ling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden.
Dit product voldoet niet aan de criteria voor indeling in een van de gevarenklassen volgens GHS.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter.  Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone.  Houd het slachtoffer warm, rustig  en be-
dekt.  Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.  Bij twijfel of bij aanhouden-
de symptomen een arts raadplegen.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen.  Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen.  In
geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen.

Bij huidcontact
Losse deeltjes van de huid afvegen.  Huid met water afspoelen/afdouchen.  Met veel water en zeep wassen.  Bij huidirritatie of
uitslag: een arts raadplegen.

Bij oogcontact
Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden.  Contactlenzen verwijde-
ren, indien mogelijk. Blijven spoelen.  Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadple-
gen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

Na inademing
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Bij contact met de huid
Kan huidirritatie veroorzaken.

Bij contact met de ogen
Direct contact met de ogen kan tijdelijke irritatie veroorzaken.

Na inslikken
Kan gastro-intestinale irritatie veroorzaken.

4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Geen.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Sproeiwater; Schuim; Droog bluspoeder; Kooldioxide (CO2)

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten

Het product is niet brandbaar.  Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan.  Koolstofmonoxide (CO).  Kooldioxide
(CO2).

5.3 Advies voor brandweerlieden
Recipiënten met een waterstraal koel houden.  In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.  Brandbestrij-
dingsmaatregelen op de omgeving afstemmen.  Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien.  Gecontamineerd
bluswater apart verzamelen.  Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133).  Standaard beschermende kleding voor de brandweer.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten
Personen in veiligheid brengen.  De getroffen zone ventileren.  Tegengaan van stofvorming.

Voor de hulpdiensten
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.  De nodige persoonlijke bescher-
mingsuitrusting gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.  Verontreinigd waswater terughouden
en verwijderen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen.

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd
Mechanisch opnemen.  Opruimen door te schrapen of te verzamelen, aangezien het een vast materiaal is bij kamertemperatuur.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen
In geschikte behouders voor verwijdering brengen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.  Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.  Chemisch op elkaar in-
werkende materialen: zie rubriek 10.  Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen
- maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.  Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  Uit-
sluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  Opslag - en opvangreservoir aarden.

- specifieke opmerkingen/gegevens
Stofafzettingen kunnen zich op alle oppervlakken in een bedrijfsruimte ophopen.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne
Na gebruik handen wassen.  Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt.  Verontreinigde kleding en bescherm-
de uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.  Eten en drinken niet samen met chemische stoffen op-
bergen.  Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld.  Verwijderd houden van
eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Het beheer van de bijbehorende risico's
- explosieve atmosferen

Verwijdering van stofafzetting.

- ontvlammingsgevaar
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektri-
citeit.

- incompatibele stoffen of mengsels
Verwijderd houden van basen,  zware metalen en hun zouten, reductiemiddelen, ammoniumverbindingen, zuren.

Beheersing van de gevolgen
Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals

Hoge temperaturen.  UV straling/zonlicht.

Overweging van ander advies
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  Gescheiden bewaren van zuren, reactieve
metalen en ammoniumzouten.  Bewaar in schone stalen- of plastic containers .  Niet bewaren in aluminium, glasvezel, koper,
messing, zink of gegalvaniseerde stalen containers.

- ventilatievereisten
Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.

- specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten
- opslagtemperatuur Kamertemperatuur

7.3 Specifiek eindgebruik
Er is geen verdere informatie.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters

Nationale grenswaarden
Geen informatie beschikbaar.

Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden
Geen gegevens beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen

Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke afzuiging.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Bescherming van de ogen/het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming dragen (EN 166).

Bescherming van de huid
Beschermende kleding (EN 340 & EN ISO 13688).

- bescherming van de handen

Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën.  De keuze van een geschikte handschoen is niet al-
leen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien
het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en
moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

- doorbraaktijd van het handschoenmateriaal
Gebruik handschoenen met een minimum  doorbraaktijd van het handschoenmateriaal:  >480 minuten (permeatieniveau: 6).

- andere beschermingsmiddelen
Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen.  Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbe-
volen.  Na gebruik handen grondig wassen.  Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.

Bescherming van de ademhalingsorganen
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  Deeltjesfilter (EN 143).

Beheersing van milieublootstelling
Neem passende maatregelen om ongecontroleerde verspreiding in het milieu te voorkomen.  Vermijden dat het product in af-
voerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand vast

Kleur zwart

Geur kenmerkend

Smelt-/vriespunt niet bepaald

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject 214 – 216 °C
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Ontvlambaarheid niet brandbaar

Onderste en bovenste explosiegrens LEL: UEL: niet bepaald

Vlampunt niet toepasbaar

Zelfontbrandingstemperatuur niet bepaald

Ontledingstemperatuur niet relevant

pH-waarde niet toepasbaar

Kinematische viscositeit niet relevant

Oplosbaarheid(eden) niet bepaald

 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) deze informatie is niet beschikbaar

 

Dampspanning 156 mmHg bij 61,5 °C

 

Dichtheid niet bepaald

 

Deeltjeskenmerken geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet re-
levant

Andere veiligheidskenmerken er is geen verdere informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit

Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hante-
ring.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Temperaturen boven het beoogde gebruiksbereik (204 ° C (400 ° F)).

Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen worden
Het product is in de geleverde vorm niet in staat  een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijnstof leidt tot gevaar
voor een stofexplosie.
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10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Zuren.  Oxideringsmiddelen (oxiderend).

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Kan vinylacetaat, azijnzuur, stikstofoxiden, kooldioxide, koolmonoxide en verschillende koolwaterstoffen vormen, waaronder or-
ganische zuren, aldehyden en alcoholen bij blootstelling aan temperaturen boven het beoogde blootstellingsniveau.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure
De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.

Acute toxiciteit
Is niet als acuut toxisch in te delen.

Huidcorrosie/-irritatie
Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid
Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen.

Mutageniteit in geslachtscellen
Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Kankerverwekkendheid
Is niet als kankerverwekkend in te delen.

Voortplantingstoxiciteit
Is niet als  giftige stof voor de voortplanting in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

Gevaar bij inademing
Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

11.2 Informatie over andere gevaren
Er is geen verdere informatie.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
Geen van de bestanddelen is vermeld.

12.7 Andere schadelijke effecten
De alkaliniteit van dit materiaal heeft wel een plaatselijk effect op ecosystemen die gevoelig zijn voor veranderingen van de pH.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Voer de uitgeharde verbinding af naar een industriële afvalvoorziening of stortplaats met de juiste vergunningen. Als alternatief
kan uitgeharde verbinding worden gestort in een afvalverbrandingsinstallatie met de juiste vergunning. Voorkom lozingen naar
beken of rioolstelsels.

Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.  Voorkom lozing in het milieu.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.  Volledig geleeg-
de verpakkingen kunnen worden gerecycled.  Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

Opmerkingen
Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.  Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kun-
nen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1 VN-nummer of ID-nummer niet onderworpen aan transport-voorschriften

14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

niet toegekend

14.3 Transportgevarenklasse(n) geen

14.4 Verpakkingsgroep niet toegekend

14.5 Milieugevaren niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor trans-
port van gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen verdere informatie.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.
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Informatie voor elke van de VN-reglementen
Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)
- aanvullende informatie

niet toegekend

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - aanvullende
informatie

Niet onderworpen aan het IMDG.

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - aanvullende informatie
Niet onderworpen aan het ICAO-IATA.

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het

mengsel
Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)
Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst
Geen van de bestanddelen is vermeld.

Seveso Richtlijn

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gevaarlijke stof/gevarencategorieën Drempelwaarden (ton) voor toepassing van
voorschriften voor lagedrempelinrichtingen

en hogedrempelinrichtingen

Noten

niet toegekend

Verordening 166/2006/EG betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Kaderrichtlijn water (KRW)
Geen van de bestanddelen is vermeld.

Verordening 98/2013/EU over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor
explosieven

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Nationale voorschriften (Nederland)
SZW-lijst CMR-effecten

Geen van de bestanddelen is vermeld.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling
Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.
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RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsin-
formatieblad:

Thermon Europe B.V.
Boezemweg 25

2641 KG Pijnacker
postbus: 205

2640 AE
Nederland

Telefoon: +31 15 3615 316
Telefax: e-mail: info@thermon.com

Website: www.thermon.com

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsin-
formatieblad:

Thermon Europe B.V.
Boezemweg 25

2641 KG Pijnacker
Postbus: 205

2640 AE
Pijnacker
Nederland

Telefoon: +31 15 3615 370
e-mail: info@thermon.com

Website: www.thermon.com

1.4 Informatiedienst voor noodgevallen:
+01 (800) 820-4328 / +01 (512) 396-5801 / +01 (713)

205-2690 (24h)
Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende

kantooruren: Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008
(CLP):

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling over-
eenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.

2.1 Opmerkingen:
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen

(gevarenaanduidingen).

2.1 Aanvullende gevareninformatie:
De gevaren die verband houden met dit product doen zich
met name voor in niet-uitgeharde toestand. Eenmaal uit-
gehard is de verbinding ongevaarlijk; het stof dat moge-

lijk vrijkomt bij mechanische storingen, kan echter wel ge-
vaarlijk zijn

.

2.1 De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezond-
heids- en milieueffecten:

Uitgestelde of onmiddellijke effecten kunnen worden ver-
wacht na kortstondige of langdurige blootstelling. Lekka-
ge en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwe-

gen leiden.

2.2 Signaalwoord:
Waarschuwing

2.2 Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering:
Respirable Crystalline Silica

3.2 Mengsels Mengsels:
Het product bevat geen inhoudsstoffen die zijn ingedeeld
volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdra-
gen aan de indeling van het product en daarom in deze
sectie vermeld moeten worden.Dit product voldoet niet
aan de criteria voor indeling in een van de gevarenklas-

sen volgens GHS.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

4.1 Algemene opmerkingen:
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats
slachtoffer uit de gevarenzone. Houd het slachtoffer

warm, rustig  en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddel-
lijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen
een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer
in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

Algemene opmerkingen:
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter.  Verplaats
slachtoffer uit de gevarenzone.  Houd het slachtoffer

warm, rustig  en bedekt.  Bij bewusteloosheid het slacht-
offer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toe-
dienen.  Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een

arts raadplegen.

4.1 Bij inademing:
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een

arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse
lucht zorgen.

Bij inademing:
Voor verse lucht zorgen.  Bij onregelmatige ademhaling of
ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp
toedienen.  In geval van irritatie aan de luchtwegen, een

arts raadplegen.

4.1 Bij huidcontact:
Losse deeltjes van de huid afvegen.  - Huid met water af-

spoelen/afdouchen.

Bij huidcontact:
Losse deeltjes van de huid afvegen.  Huid met water af-
spoelen/afdouchen.  Met veel water en zeep wassen.  Bij

huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

4.1 Bij oogcontact:
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoe-

len. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water
spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden.

Bij oogcontact:
Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen
terwijl de oogleden worden opengehouden.  Contactlen-

zen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  Bij aan-
houdende oogirritatie: een arts raadplegen.

4.1 Bij inslikken:
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij be-

wustzijn is). GEEN braken opwekken.

Bij inslikken:
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij be-

wustzijn is).  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of
een arts raadplegen.

4.2 Na inademing:
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.2 Bij contact met de huid:
Kan huidirritatie veroorzaken.

4.2 Bij contact met de ogen:
Direct contact met de ogen kan tijdelijke irritatie veroorza-

ken.

4.2 Na inslikken:
Kan gastro-intestinale irritatie veroorzaken.

5.1 Geschikte blusmiddelen:
het product is niet brandbaar, brandbestrijdingsmaatrege-

len op de omgeving afstemmen

Geschikte blusmiddelen:
Sproeiwater; Schuim; Droog bluspoeder; Kooldioxide

(CO2)

5.2 Gevaarlijke verbrandingsproducten:
koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)

Gevaarlijke verbrandingsproducten:
Het product is niet brandbaar.  Tijdens brand kunnen ge-
vaarlijke dampen/rook ontstaan.  Koolstofmonoxide (CO).

Kooldioxide (CO2).

5.3 Advies voor brandweerlieden:
In geval van brand en/of explosie inademen van rook ver-

mijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving
afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewa-
ter laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verza-
melen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke af-

stand blussen.

Advies voor brandweerlieden:
Recipiënten met een waterstraal koel houden.  In geval
van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstem-

men.  Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten
vloeien.  Gecontamineerd bluswater apart verzamelen.

Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blus-
sen.

5.3 Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden:
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133).  Stan-

daard beschermende kleding voor de brandweer.

6.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten:
Personen in veiligheid brengen.

Voor andere personen dan de hulpdiensten:
Personen in veiligheid brengen.  De getroffen zone venti-

leren.  Tegengaan van stofvorming.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

6.1 Voor de hulpdiensten:
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dam-

pen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

Voor de hulpdiensten:
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dam-
pen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.  De nodige persoonlij-

ke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.3 Advies over hoe het gemorste product moet worden op-
geruimd:

Mechanisch opnemen. Afvegen met absorberend materi-
aal (bv lap, vlies).

Advies over hoe het gemorste product moet worden op-
geruimd:

Mechanisch opnemen.  Opruimen door te schrapen of te
verzamelen, aangezien het een vast materiaal is bij ka-

mertemperatuur.

6.3 Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijko-
men:

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De ge-
troffen zone ventileren.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijko-
men:

In geschikte behouders voor verwijdering brengen.

7.1 • Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of
stofvorming:

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Voor-
zorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische

elektriciteit. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.

- maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of
stofvorming:

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.  Voor-
zorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische
elektriciteit.  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen

gebruiken.  Opslag - en opvangreservoir aarden.

7.1 Specifieke opmerkingen/gegevens:
Stofafzettingen kunnen zich op alle oppervlakken in een

bedrijfsruimte ophopen.

7.2 - explosieve atmosferen:
Verwijdering van stofafzetting.

7.2 - ontvlammingsgevaar:
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van sta-

tische elektriciteit.

7.2 Incompatibele stoffen of mengsels:
Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwij-
derd van zuren, logen, zouten van zware metalen en re-

ducerende stoffen. Ammoniumverbindingen.

- incompatibele stoffen of mengsels:
Verwijderd houden van basen,  zware metalen en hun

zouten, reductiemiddelen, ammoniumverbindingen, zu-
ren.

7.2 Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals:
Hoge temperaturen.  UV straling/zonlicht.

7.2 Overweging van ander advies Overweging van ander advies:
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed ge-
sloten verpakking bewaren.  Gescheiden bewaren van

zuren, reactieve metalen en ammoniumzouten.  Bewaar in
schone stalen- of plastic containers .  Niet bewaren in alu-
minium, glasvezel, koper, messing, zink of gegalvaniseer-

de stalen containers.

7.2 Opslagtemperatuur:
Kamertemperatuur

7.3 Specifiek eindgebruik:
Niet relevant.

Specifiek eindgebruik:
Er is geen verdere informatie.

8.1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (gren-
zen voor de blootstelling op het werk):

verandering in de lijst (tabel)

8.2 Passende technische maatregelen:
Algemene ventilatie.

Passende technische maatregelen:
Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke afzuiging.

8.2 Bescherming van de huid Bescherming van de huid:
Beschermende kleding (EN 340 & EN ISO 13688).

8.2 •  soort materiaal:
NR: natuurlijke rubber, latex
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

8.2 • andere beschermingsmiddelen:
Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Pre-
ventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes)
wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

- andere beschermingsmiddelen:
Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen.  Pre-
ventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes)
wordt aanbevolen.  Na gebruik handen grondig wassen.
Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.

8.2 Bescherming van de ademhalingsorganen:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescher-
ming dragen. Deeltjesfilter (EN 143). P3 (filtert minstens

99,95% van de luchtpartikels, kleurcode: wit).

Bescherming van de ademhalingsorganen:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescher-

ming dragen.  Deeltjesfilter (EN 143).

9.1 Fysische toestand:
vloeibaar (pasta)

Fysische toestand:
vast

10.1 Reactiviteit:
Voor incompatibele producten: zie onder ''Te vermijden
omstandigheden'' en ''Chemisch op elkaar inwerkende

materialen''.

Reactiviteit:
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsom-

standigheden.

10.2 Chemische stabiliteit:
Zie onder ''Te vermijden omstandigheden".

Chemische stabiliteit:
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische om-
standigheden en verwachte temperatuur en druk bij op-

slag en hantering.

10.4 Te vermijden omstandigheden:
Door hoge temperaturen hardt het product uit, hetgeen

gewenst is voor het gebruik van het product.

Te vermijden omstandigheden:
Temperaturen boven het beoogde gebruiksbereik (204 °

C (400 ° F)).

10.4 Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen
worden:

Het product is in de geleverde vorm niet in staat  een stof-
explosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijnstof

leidt tot gevaar voor een stofexplosie.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
door hoge temperaturen hardt het product uit, hetgeen

gewenst is voor het gebruik van het product

Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
Zuren.  Oxideringsmiddelen (oxiderend).

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ont-

ledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhit-
ting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Bij vermen-
ging met zuren kan de verbinding uiteenvallen, waarbij

kiezelzuur vrij komt.

Gevaarlijke ontledingsproducten:
Kan vinylacetaat, azijnzuur, stikstofoxiden, kooldioxide,

koolmonoxide en verschillende koolwaterstoffen vormen,
waaronder organische zuren, aldehyden en alcoholen bij
blootstelling aan temperaturen boven het beoogde bloot-

stellingsniveau.

11.1 Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP) Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP):
Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling over-

eenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

11.1 Samenvatting van de evaluatie van CMR-eigenschappen:
Is niet als mutageen in geslachtscellen, noch als kanker-
verwekkend noch als giftige stof voor de voortplanting  in

te delen.
In 1997 bepaalde het Internationaal agentschap voor kan-
keronderzoek (IARC) dat kristallijn silica dat beroepsma-

tig wordt ingeademd longkanker kan veroorzaken bij
mensen. Het agentschap wees er echter op dat kristallijn

silica niet onder alle omstandigheden en dat niet alle soor-
ten kristallijn

silica bezwaarlijk zijn. (IARC Monographs on the evaluati-
on of the carcinogenic risks of chemicals to humans, Sili-
ca, silicates dust and organic fibres, 1997, Vol. 68, IARC,

Lyon, Frankrijk.) In juni 2003 concludeerde het Weten-
schappelijk comité inzake grenswaarden voor beroeps-
matige blootstelling (SCOEL) van de EU dat het belang-
rijkste effect bij mensen van de inhalatie van respirabel

kristallijn silicastof, silicose is. "Er is voldoende informatie
om te concluderen dat het relatieve risico op longkanker

verhoogd is bij personen met silicose (en blijkbaar niet bij
werknemers zonder silicose die blootgesteld worden aan
silicastof in groeven en in de keramische industrie). Daar-

om zal het voorkomen van de ontwikkeling van silicose
ook het risico op kanker verminderen...” (SCOEL SUM

Doc 94 def., juni 2003). Er is dus aanzienlijk bewijs te vin-
den ter staving van het feit dat een verhoogd risico op

kanker wordt beperkt tot mensen die reeds lijden aan sili-
cose. Werknemersbescherming tegen silicose dient te

worden verzekerd door inachtneming van bestaande re-
gelgeving inzake grenswaarden voor beroepsmatige

blootstelling en aanvullende risicobeheersing indien ver-
eist (zie sectie 16 hieronder)

.

11.1 SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de
voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid:
verandering in de lijst (tabel)

11.1 Mutageniteit in geslachtscellen:
Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te

delen.

11.1 Kankerverwekkendheid:
Is niet als kankerverwekkend in te delen.

11.1 Voortplantingstoxiciteit:
Is niet als  giftige stof voor de voortplanting in te delen.

11.1 • Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstel-
ling:

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling:
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde

blootstelling) in te delen.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

11.1 Overige informatie:
De gevaren die verband houden met dit product doen zich
met name voor in niet-uitgeharde toestand. Eenmaal uit-
gehard is de verbinding ongevaarlijk; het stof dat moge-

lijk vrijkomt bij mechanische storingen, kan echter wel ge-
vaarlijk zijn

. Eenmaal uitgehard is de verbinding ongevaarlijk. Bij het
snijden, slijpen, verbrijzelen of doorboren van de uitge-

harde verbinding kan stof vrijkomen dat silica, grafiet en/
of anorganische kleurstof bevat. Dit stof kan irritatie van
de neus, keel en luchtwegen veroorzaken. Hoesten, nie-
zen, pijn op de borst, kortademigheid, ontsteking van de

slijmvliezen, koorts en een grieperig gevoel kunnen optre-
den in geval van blootstelling aan hogere waarden dan de

blootstellingslimieten. Bestaande aandoeningen van de
luchtwegen kunnen verergeren door het stof.

12.1 Toxiciteit:
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water le-

vende organismen hebben.

Toxiciteit:
Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

12.1 Aquatische toxiciteit (chronisch):
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke

effecten veroorzaken.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:
#Eenmaal uitgehard is de verbinding ongevaarlijk. Bij het
snijden, slijpen, verbrijzelen of doorboren van de uitge-

harde verbinding kan stof vrijkomen dat silica, grafiet en/
of anorganische kleurstof bevat. Dit stof kan irritatie van
de neus, keel en luchtwegen veroorzaken. Hoesten, nie-
zen, pijn op de borst, kortademigheid, ontsteking van de

slijmvliezen, koorts en een grieperig gevoel kunnen optre-
den in geval van blootstelling aan hogere waarden dan de

blootstellingslimieten. Bestaande aandoeningen van de
luchtwegen kunnen verergeren door het stof.

Persistentie en afbreekbaarheid:
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelend vermogen:
Dit mengsel bevat stof(fen) met een hormoonontregelend

vermogen.

Hormoonontregelende eigenschappen:
Geen van de bestanddelen is vermeld.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden Afvalverwerkingsmethoden:
Voer de uitgeharde verbinding af naar een industriële af-
valvoorziening of stortplaats met de juiste vergunningen.
Als alternatief kan uitgeharde verbinding worden gestort
in een afvalverbrandingsinstallatie met de juiste vergun-

ning. Voorkom lozingen naar beken of rioolstelsels.

13.1 Informatie betreffende afvalwaterlozing:
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het

milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Informatie betreffende afvalwaterlozing:
Afval niet in de gootsteen werpen.  Voorkom lozing in het

milieu.

15.1 Saneringsinspanning:
A (Aanpak A: aanpak overeenkomstig zwarte-lijststoffen

of stoffen met vergelijkbare eigenschappen)

15.1 SZW-lijst CMR-effecten:
Geen van de bestanddelen is vermeld.
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16 Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:
- Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd

door 2015/830/EU
- Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking (Classification, Labelling and
Packaging) van stoffen en mengsels.  Verordening (EG)

Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/
EU.Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per
spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN).  Inter-
nationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

over zee (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR)
voor de luchtvaart (IATA).

16 Opleidingsadviezen:
Een multisectoraal akkoord inzake de sociale dialoog
over de bescherming van de gezondheid van werkne-

mers door correct hanteren en juist gebruik van kristallijn
silica en producten die kristallijn silica bevatten, werd op
25 april 2006 ondertekend. Dit autonome akkoord, dat fi-
nanciële ondersteuning ontvangt van de Europese Com-

missie, is gebaseerd op een Gids voor goede
praktijken. De vereisten van het akkoord werden op 25

oktober 2006 van kracht. Het akkoord werd gepubliceerd
in het Publicatieblad van de Europese Unie (2006/C 279/
02). De tekst van het akkoord en van de bijlagen, met in-
begrip van de Gids voor goede praktijken, is beschikbaar
via http://www.nepsi.eu en biedt nuttige informatie en lei-
draden voor het hanteren van producten die respirabel
kristallijn silica bevatten. Literatuurverwijzingen zijn op

aanvraag beschikbaar bij EUROSIL, de Europese Asso-
ciatie van industriële siliciumproducenten.

16 Disclaimer:
De gegevens worden te goeder trouw gepresenteerd en
zijn gebaseerd op onze huidige kennis. De bedoeling is

de verbinding te omschrijven met betrekking tot de juiste
veiligheidsmaatregelen. Deze informatie is niet bedoeld

als productspecificatie. Er wordt geen garantie, hetzij uit-
drukkelijk of impliciet, gegeven met betrekking tot deze
informatie. De aanbevolen industriële procedures op het
gebied van hygiëne en veiligheid zijn voor zover bekend
algemeen van toepassing. Gebruikers dienen deze aan-
bevelingen echter te lezen in de specifieke context van
het beoogde gebruik en te beoordelen of deze van toe-

passing zijn.

Disclaimer:
Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van on-

ze kennis.  Dit ViB is samengesteld en uitsluitend be-
doeld voor dit product.

Afkortingen en acroniemen

Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

ADN Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intéri-
eures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnen-

wateren)

ADR Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Europese Overeen-
komst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and
Packaging) van stoffen en mengsels

CMR Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch

DGR Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (afgeleide dosis met minimaal effect)

DNEL Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
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Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

GHS "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de
Verenigde Naties

IATA International Air Transport Association

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)

LEL Onderste explosiegrens (LEL)

PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch

PNEC Voorspelde concentratie zonder effect

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffen-
de het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)

SVHC Zeer zorgwekkende stof

UEL Bovenste explosiegrens (UEL)

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging)
van stoffen en mengsels.  Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.
Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN).  Internationale Code voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

Indelingsprocedure
Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.
Gezondheidsgevaren, Milieugevaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel
(somformule).

Disclaimer
Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis.  Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit pro-
duct.
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