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

Handelsnaam Thermon Heat Transfer Compound Grade T-3
Registratienummer (REACH) niet relevant (mengsel)

Unieke formule-identificatie (UFI) J300-3035-F00D-CR7E

 

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

Ontraden gebruik Niet te gebruiken voor producten die in direct contact met de huid
komen.

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)

Antigifcentrum

Land Naam Telefoon

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te infor-

meren bij acute vergiftigingen

+31 30 274 88 88

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

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

Rubriek Gevarenklasse Catego-
rie

Gevarenklasse en
categorie

Gevarenaan-
duiding

3.2 huidcorrosie /-irritatie 1 Skin Corr. 1 H314

3.3 ernstig oogletsel/oogirritatie 1 Eye Dam. 1 H318

3.8R specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (irrita-
tie van de luchtwegen)

3 STOT SE 3 H335

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.
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De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Huidcorrosie veroorzaakt een onomkeerbare schade van de huid; dat wil zeggen dat zichtbare necrose optreedt door de epider-
mis heen in de dermis.

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

- pictogrammen
GHS05, GHS07

 

- gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- veiligheidsaanbevelingen
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met

water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; con-

tactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voor-

schriften.

- gevaarlijke bestanddelen ter etikettering Silicic acid, sodium salt - powders of molar ratio MR > 2.6

2.3 Andere gevaren
De gevaren die verband houden met dit product doen zich met name voor in niet-uitgeharde toestand. Eenmaal uitgehard is de
verbinding ongevaarlijk; het stof dat mogelijk vrijkomt bij mechanische storingen, kan echter wel gevaarlijk zijn.  Het niet-uitge-
harde product is een stroperige pasta.  Het product hardt langzaam uit bij blootstelling aan lucht en sneller bij blootstelling aan
hitte.

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

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

3.2 Mengsels
Het product bevat geen additionele inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdragen
aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden.

Naam van de stof Identificatie Gew.-% Indeling overeenkom-
stig GHS

Pictogrammen Noten

Silicic acid, sodium salt
- powders of molar ratio

MR > 2.6

CAS No
1344-09-8

EC No
215-687-4

REACH reg. nr.
01-2119448725-

31-xxxx

25 – < 50 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

STOT SE 3 / H335
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Opmerkingen
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevarenaanduidingen).  Alle vermelde percentages zijn gewichtspercentages tenzij anders
vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter.  Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone.  Bij bewusteloosheid het slachtoffer in sta-
biele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.  Kleding niet uittrekken.  Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts
raadplegen.

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

Bij huidcontact
Kleding niet uittrekken.  Met veel water en zeep wassen.  Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/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).  GEEN braken opwekken.  Bij onwel voelen een ANTIGIF-
CENTRUM of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Na inademing

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Bij contact met de huid
Veroorzaakt huidirritatie.

Bij contact met de ogen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Na inslikken
Kan gastro-intestinale irritatie veroorzaken.

4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het antigifcentrum.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Sproeiwater; Alcohol bestendig schuim; Droog bluspoeder; Kooldioxide (CO2)

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

Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan.  Het product is niet brandbaar.

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.
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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.

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
In niet-uitgeharde toestand is het materiaal een stroperige pasta. De compound is in water oplosbaar en kan worden verdund
met water. De compound zal, indien onverdund, in lucht uitharden. De uitharding wordt versneld door het aanbrengen van warm-
te. In uitgeharde toestand gebieden schrapen, beitelen of slijpen en de droge resten verzamelen. Verzamel in een gesloten con-
tainer. Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd volgens de lokale wetgeving.

Passende insluitingsmethoden
Gebruik van absorberende materialen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen
In geschikte behouders voor verwijdering brengen.  In niet-uitgeharde toestand is het materiaal een stroperige pasta. De com-
pound is in water oplosbaar en kan worden verdund met water. De compound zal, indien onverdund, in lucht uitharden. De uit-
harding wordt versneld door het aanbrengen van warmte. In uitgeharde toestand gebieden schrapen, beitelen of slijpen en de
droge resten verzamelen. Verzamel in een gesloten container. Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier wor-
den afgevoerd volgens de lokale wetgeving.

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.

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.  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

- hanteren van incompatibele stoffen en mengsels
Niet vermengen met zuren.

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

- specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten
- opslagtemperatuur Kamertemperatuur

7.3 Specifiek eindgebruik
Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters

Nationale grenswaarden
Geen informatie beschikbaar.

Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden

Relevante DNEL´s van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof CAS No Eind-
punt

Drempel-
waarde

Beschermings-
doelstelling,
route van de
blootstelling

Gebruikt in Blootstellings-
duur

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 DNEL 1,59 mg/kg mens, via de huid (industriële) mede-
werkers

chronisch - systemi-
sche effecten

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 DNEL 5,61 mg/m³ mens, via inade-
ming

(industriële) mede-
werkers

chronisch - systemi-
sche effecten

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 DNEL 0,8 mg/kg mens, oraal consumenten (parti-
culiere huishou-

dens)

chronisch - systemi-
sche effecten

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 DNEL 0,8 mg/kg mens, via de huid consumenten (parti-
culiere huishou-

dens)

chronisch - systemi-
sche effecten

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 DNEL 1,38 mg/m³ mens, via inade-
ming

consumenten (parti-
culiere huishou-

dens)

chronisch - systemi-
sche effecten
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Relevante PNEC´s van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof CAS No Eind-
punt

Drempel-
waarde

Organisme Milieucomparti-
menten

Blootstellings-
duur

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 PNEC 7,5 mg/l waterorganismen zoet water korte termijn (een-
malig)

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 PNEC 1 mg/l waterorganismen zeewater korte termijn (een-
malig)

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 PNEC 348 mg/l waterorganismen rioolwaterzuive-
ringsinstallaties

(STP)

korte termijn (een-
malig)

Silicic acid, sodium
salt - powders of mo-

lar ratio MR > 2.6

1344-09-8 PNEC 7,5 mg/l waterorganismen water afgifte met tussen-
pozen

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

Draag geschikte handschoenen.  Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen.  Er wordt aangeraden om in geval van
speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier
van de handschoenen na te gaan.  Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën.  De keuze van
een geschikte handschoen is niet alleen 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 hand-
schoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

- soort materiaal
PVC: polyvinylchloride, PE: polyethyleen, NP: Neopreen, Nitril/butadieen rubber, EVAL: Ethyl vinyl alcohol laminate , Vinyl

- materiaaldikte
Gebruik handschoenen met een minimum  materiaaldikte:  ≥ 0,38 mm.

- 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.  P3 (filtert minstens 99,95% van de luchtpartikels, kleurco-
de: wit).

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Thermon Heat Transfer Compound Grade T-3
Versienummer: 2.0
Vervangt de versie van: 14.12.2015 (GHS 1)

Herziening: 09.02.2021

Nederland: nl Pagina: 6 / 21



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 vloeibaar (pasta)

Kleur antraciet grijs

Geur kenmerkend

Smelt-/vriespunt 0 °C

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject 101 – 102 °C bij 760 mmHg

Ontvlambaarheid niet brandbaar

Onderste en bovenste explosiegrens LEL: UEL: niet bepaald

Vlampunt niet bepaald

Zelfontbrandingstemperatuur niet bepaald

Ontledingstemperatuur niet relevant

pH-waarde 10 – 12

Kinematische viscositeit niet bepaald

Oplosbaarheid(eden)

Oplosbaarheid in water 50 % oplosbaar

 

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

 

Dampspanning 156 mmHg bij 61,5 °C

 

Dichtheid niet bepaald

Relatieve dichtheid 1,6 (water = 1)

 

Deeltjeskenmerken niet relevant  (vloeibaar)
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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
Door hoge temperaturen hardt het product uit, hetgeen gewenst is voor het gebruik van het product.  Er is geen effect op het ma-
teriaal bekend bij blootstelling aan licht of schokken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Door hoge temperaturen hardt het product uit, hetgeen gewenst is voor het gebruik van het product.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden ge-
produceerd, zijn niet bekend.  Bij vermenging met zuren kan de verbinding uiteenvallen, waarbij kiezelzuur vrij komt.

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)
Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

- acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel

Acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof CAS No Blootstellings-
route

Eindpunt Waarde Species

Silicic acid, sodium salt - powders of
molar ratio MR > 2.6

1344-09-8 oraal LD50 3.400 mg/kg rat

Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
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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
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

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.

Overige informatie
De gevaren die verband houden met dit product doen zich met name voor in niet-uitgeharde toestand. Eenmaal uitgehard is de
verbinding ongevaarlijk; het stof dat mogelijk vrijkomt bij mechanische storingen, kan echter wel gevaarlijk zijn.  Eenmaal uitge-
hard is de verbinding ongevaarlijk. Bij het snijden, slijpen, verbrijzelen of doorboren van de uitgeharde verbinding kan stof vrijko-
men dat silica, grafiet en/of anorganische kleurstof bevat. Dit stof kan irritatie van de neus, keel en luchtwegen veroorzaken.
Hoesten, niezen, 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.

11.2 Informatie over andere gevaren
Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit

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

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof CAS No Eindpunt Waarde Species Blootstel-
lingsduur

Silicic acid, sodium salt - powders
of molar ratio MR > 2.6

1344-09-8 LC50 1.108 mg/l vis 96 h

Silicic acid, sodium salt - powders
of molar ratio MR > 2.6

1344-09-8 EC50 1.700 mg/l ongewervelde aquati-
sche organismen

48 h

Silicic acid, sodium salt - powders
of molar ratio MR > 2.6

1344-09-8 ErC50 >345,4 mg/l alg 72 h

Silicic acid, sodium salt - powders
of molar ratio MR > 2.6

1344-09-8 NOEC 348 mg/l vis 96 h
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12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Dit materiaal is niet persistent in watersystemen. Het heeft een hoge pH (indien onverdund en/of niet geneutraliseerd) wat acuut
schadelijk is voor het waterleven. Verdund materiaal depolymeriseert snel om opgeloste silica te geven (niet te onderscheiden
van natuurlijk opgelost silica). Het draagt niet bij aan BOD. Dit materiaal bioaccumuleert niet, behalve bij soorten die silica ge-
bruiken als structureel materiaal, zoals siliciumhoudende sponzen en diatomeeën. De toevoeging van overtollig opgelost silica
boven de beperkende concentraties zal de groei van diatomeeënpopulaties niet stimuleren. Noch silica, noch natrium zullen
merkbaar biologisch concentreren in de voedselketen.

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

Naam Naam volgens inventaris Beperking Nr.

Thermon Heat Transfer Compound Grade T-3 dit product voldoet aan de criteria voor indeling
van Verordening nr. 1272/2008/EG

R3 3

Legenda
R3 1.  Mogen niet worden gebruikt:

- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
- in scherts- en fopartikelen,
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren
als siervoorwerp.
2.  Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
3.  Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of bei-
de, en als zij:
- als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
- gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden gekenmerkt.
4.  Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de
door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
5.  Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke
stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende
voorschriften voldoen:
a)  lampoliën die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwis-
baar de volgende vermeldingen dragen: „Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden”; en, uiterlijk
op 1 december 2010, „Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot ge-
volg hebben”;
b)  aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiter-
lijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: „Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedrei-
gende longschade tot gevolg hebben”;
c)  lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn,
worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 l.
6.  Uiterlijk op 1 juni 2014 verzoekt de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 van deze
verordening een dossier samen te stellen met het doel aanmaakvloeistoffen voor barbecues en brandstof voor sierlampen die met R65 of
H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, indien nodig te verbieden.
7.  Natuurlijke personen of rechtspersonen die lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden geken-
merkt, voor het eerst in de handel brengen, verstrekken de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat uiterlijk op 1 december 2011 en
daarna elk jaar gegevens over alternatieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden geken-
merkt. De lidstaten stellen die gegevens ter beschikking van de Commissie.

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

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

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

1.1 Unieke formule-identificatie (UFI):
J300-3035-F00D-CR7E

1.2 Ontraden gebruik:
Niet te gebruiken voor producten die in direct contact met

de huid komen.

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)

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

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

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:

Huidcorrosie veroorzaakt een onomkeerbare schade van
de huid; dat wil zeggen dat zichtbare necrose optreedt

door de epidermis heen in de dermis.

2.2 Signaalwoord:
Waarschuwing

- signaalwoord:
Gevaar

2.2 - gevaarlijke bestanddelen ter etikettering:
Silicic acid, sodium salt - powders of molar ratio MR > 2.6

2.3 Andere gevaren:
Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een

PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

Andere gevaren:
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.  Het niet-uitgeharde product is een stroperi-
ge pasta.  Het product hardt langzaam uit bij blootstelling

aan lucht en sneller bij blootstelling aan hitte.

2.3 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:
Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een

PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

3.2 Mengsels Mengsels:
Het product bevat geen additionele inhoudsstoffen die

zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leveran-
cier en bijdragen aan de indeling van het product en daar-

om in deze sectie vermeld moeten worden.

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

(gevarenaanduidingen).  Alle vermelde percentages zijn
gewichtspercentages tenzij anders vermeld.

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.  Bij bewusteloosheid het
slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond
toedienen.  Kleding niet uittrekken.  Bij twijfel of bij aan-

houdende symptomen een arts raadplegen.

4.1 Bij inademing:
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een
arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van ir-
ritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen. Voor ver-

se lucht zorgen.

Bij inademing:
Voor verse lucht zorgen.  Bij onregelmatige ademhaling of
ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp

toedienen.  Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  In
geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadple-

gen.

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

spoelen/afdouchen.

Bij huidcontact:
Kleding niet uittrekken.  Met veel water en zeep wassen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/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.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

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).  GEEN braken opwekken.  Bij onwel voelen
een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effec-
ten:

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.2 Na inademing:
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.2 Bij contact met de huid:
Veroorzaakt huidirritatie.

4.2 Bij contact met de ogen:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

4.2 Na inslikken:
Kan gastro-intestinale irritatie veroorzaken.

4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische ver-
zorging en speciale behandeling:

geen

Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische ver-
zorging en speciale behandeling:

Voor specialistisch advies dient de arts contact op te ne-
men met het antigifcentrum.

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

len op de omgeving afstemmen

Geschikte blusmiddelen:
Sproeiwater; Alcohol bestendig schuim; Droog bluspoe-

der; Kooldioxide (CO2)

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

Gevaarlijke verbrandingsproducten:
Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan.

Het product is niet brandbaar.

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.

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:

In niet-uitgeharde toestand is het materiaal een stroperi-
ge pasta. De compound is in water oplosbaar en kan wor-
den verdund met water. De compound zal, indien onver-

dund, in lucht uitharden. De uitharding wordt versneld
door het aanbrengen van warmte. In uitgeharde toestand
gebieden schrapen, beitelen of slijpen en de droge resten
verzamelen. Verzamel in een gesloten container. Dit ma-

teriaal en de verpakking moeten op een veilige manier
worden afgevoerd volgens de lokale wetgeving.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

6.3 Passende insluitingsmethoden:
Gebruik van absorberende materialen.

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.  In
niet-uitgeharde toestand is het materiaal een stroperige
pasta. De compound is in water oplosbaar en kan wor-

den verdund met water. De compound zal, indien onver-
dund, in lucht uitharden. De uitharding wordt versneld

door het aanbrengen van warmte. In uitgeharde toestand
gebieden schrapen, beitelen of slijpen en de droge resten
verzamelen. Verzamel in een gesloten container. Dit ma-

teriaal en de verpakking moeten op een veilige manier
worden afgevoerd volgens de lokale wetgeving.

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.  Uitslui-
tend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

7.1 - hanteren van incompatibele stoffen en mengsels:
Niet vermengen met zuren.

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 • Ventilatievereisten:
Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.

7.2 Opslagtemperatuur:
Kamertemperatuur

7.3 Specifiek eindgebruik:
Niet relevant.

Specifiek eindgebruik:
Er is geen verdere informatie.

8.1 Nationale grenswaarden Nationale grenswaarden:
Geen informatie beschikbaar.

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

Geen informatie beschikbaar.

8.2 Passende technische maatregelen:
Algemene ventilatie.

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

8.2 Bescherming van de ogen/het gezicht:
Veiligheidsbril met zijbescherming dragen. (EN 166).

Bescherming van de ogen/het gezicht:
eye protection must be worn

Veiligheidsbril met zijbescherming dragen (EN 166).

8.2 Bescherming van de huid Bescherming van de huid:
Beschermende kleding (EN 340 & EN ISO 13688).
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

8.2 • bescherming van de handen:
Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN

374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor
gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij

hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken rei-
nigen en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden

om in geval van speciale applicaties de chemische be-
stendigheid van de boven genoemde veiligheidshand-

schoenen samen met de leverancier van de handschoe-
nen na te gaan.

Bescherming van de handen:
veiligheidshandschoenen verplicht

Draag geschikte handschoenen.  Voor gebruik lekdicht-
heid/ondoordringbaarheid bepalen.  Er wordt aangeraden

om in geval van speciale applicaties de chemische be-
stendigheid van de boven genoemde veiligheidshand-

schoenen samen met de leverancier van de handschoe-
nen na te gaan.  Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde
handschoenen tegen chemicaliën.  De keuze van een ge-
schikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het ma-
teriaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en ver-
schilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product
uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaam-

heid van de handschoenmaterialen niet vooraf bereken-
baar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

8.2 •  soort materiaal:
NR: natuurlijke rubber, latex

Soort materiaal:
PVC: polyvinylchloride, PE: polyethyleen, NP: Neopreen,
Nitril/butadieen rubber, EVAL: Ethyl vinyl alcohol lamina-

te , Vinyl

8.2 Materiaaldikte:
Gebruik handschoenen met een minimum  materiaaldikte:

≥ 0,38 mm.

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.  P3 (filtert minstens 99,95% van de lucht-

partikels, kleurcode: wit).

8.2 Beheersing van milieublootstelling:
Neem passende maatregelen om verspreiding in het mili-
eu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerka-

nalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

Beheersing van milieublootstelling:
Neem passende maatregelen om ongecontroleerde ver-
spreiding in het milieu te voorkomen.  Vermijden dat het
product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwa-

ter terechtkomt.

9.1 Voorkomen

9.1 Kleur:
zwart

Kleur:
antraciet grijs

9.1 Smelt-/vriespunt:
niet bepaald

Smelt-/vriespunt:
0 °C

9.1 Beginkookpunt en kooktraject:
214 - 216 °C

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:
101 – 102 °C bij 760 mmHg

9.1 Ontvlambaarheid (vast, gas):
niet relevant (vloeistof)

niet ontvlambaar

Ontvlambaarheid:
niet brandbaar

9.1 Explosiegrenswaarden:
niet bepaald

Onderste en bovenste explosiegrens:
LEL: UEL: niet bepaald

9.1 Verdampingssnelheid:
niet bepaald

9.1 Ontledingstemperatuur:
niet relevant

9.1 pH-waarde:
11

pH-waarde:
10 – 12
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

9.1 Kinematische viscositeit:
niet bepaald

9.1 Oplosbaarheid:
niet bepaald

Oplosbaarheid(eden)

9.1 Viscositeit:
niet bepaald

9.1 Ontploffingseigenschappen:
geen

9.1 Oxiderende eigenschappen:
geen

9.1 Oplosbaarheid in water:
50 % oplosbaar

9.1 Relatieve dichtheid:
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.

Relatieve dichtheid:
1,6 (water = 1)

9.1 Deeltjeskenmerken:
niet relevant  (vloeibaar)

9.2 Overige informatie:
Niet relevant.

Overige informatie

9.2 Informatie inzake fysische gevarenklassen:
gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren):

niet relevant

9.2 Andere veiligheidskenmerken:
er is geen verdere informatie

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:
Door hoge temperaturen hardt het product uit, hetgeen
gewenst is voor het gebruik van het product.  Er is geen

effect op het materiaal bekend bij blootstelling aan licht of
schokken.

10.4 Vormen van fysische belasting die tot een gevaarlijke si-
tuatie kunnen leiden en daarom vermijden moeten wor-

den:
sterke schokken

11.1 Huidcorrosie/-irritatie:
Veroorzaakt huidirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie:
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

11.1 Ernstig oogletsel/oogirritatie:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

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.

11.1 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT):
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen in te delen.
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde)

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 eenmalige blootstelling:
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

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

blootstelling) in te delen.

11.2 Informatie over andere gevaren:
Er is geen verdere informatie.

12.1 Biologische afbraak:
De relevante stoffen van het mengsel zijn gemakkelijk bi-

ologisch afbreekbaar.

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:
Dit materiaal is niet persistent in watersystemen. Het

heeft een hoge pH (indien onverdund en/of niet geneutra-
liseerd) wat acuut schadelijk is voor het waterleven. Ver-
dund materiaal depolymeriseert snel om opgeloste silica

te geven (niet te onderscheiden van natuurlijk opgelost si-
lica). Het draagt niet bij aan BOD. Dit materiaal bioaccu-
muleert niet, behalve bij soorten die silica gebruiken als

structureel materiaal, zoals siliciumhoudende sponzen en
diatomeeën. De toevoeging van overtollig opgelost silica
boven de beperkende concentraties zal de groei van dia-
tomeeënpopulaties niet stimuleren. Noch silica, noch na-

trium zullen merkbaar biologisch concentreren in de voed-
selketen.

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.

13.1 Afvalbehandeling van containers/verpakkingen:
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkin-
gen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecy-
cleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behande-

len zoals de stof zelf.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen:
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkin-
gen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecy-
cled.  Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen

zoals de stof zelf.

14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglemen-
ten van de VN:

niet relevant

Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglemen-
ten van de VN:
niet toegekend

15.1 Saneringsinspanning:
B (Aanpak B: aanpak overeenkomstig relatief schadelijke

stoffen)

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 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)

CAS Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun uniekenummer, het CAS registratienummer)

catalogus nr. Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode

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)

EC50 Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verande-
ring in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval

EC No Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal
voor stoffen (Europese Unie)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische
handelsstoffen)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)

ErC50 ≡ EC50: in deze methode de concentratie van een teststof waarbij ten opzichte van de controle een 50 % vermin-
dering van de groei (EbC50) of de groeisnelheid (ErC50) optreedt

Eye Dam. Veroorzaakt ernstig oogletsel
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Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

Eye Irrit. Irriterend voor ogen

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)

LC50 Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten
sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval

LD50 Letale dosis 50 %: de LD50 komt overeen met de dosis van een geteste stof waarbij 50 % van de testobjecten
sterft gedurende een gespecificeerde tijdsinterval

LEL Onderste explosiegrens (LEL)

NLP No-Longer Polymer (niet langer polymeer)

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten

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)

Skin Corr. Huidcorrosief

Skin Irrit. Huidirriterend

STOT SE Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

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).
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Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 2 en 3 vermeld)

Code Tekst

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

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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