
ACMOScoat 82-9064

Uitgavedatum : 26.09.2012 Pagina 1 van 13

ACMOS CHEMIE KG overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad

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

ACMOScoat 82-9064

1.1. Productidentificatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Het product is alleen bedoeld voor industrieel en professioneel gebruik - niet als consumentenproduct.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent

ACMOS CHEMIE KGFirma:

Industriestrasse 49Weg:

D-28199 BremenPlaats:

D-28010 Bremen

10 10 69Postbus:

Telefoon: +49 (0)421-5189-0 Telefax:+49 (0)421-511415

E-mail: acmos@acmos.com

Heer DryhausContactperson:

www.acmos.comInternet:

Laboratorium (afd. productveiligheid en verwerking) - zie onder Hoofdstuk 16Bereik:

Leverancier

Firma: ACMOS CHEMIE KG

Weg: Industriestrasse 49

Plaats: D-28199 Bremen

Postbus: 10 10 69

D-28010 Bremen

Telefoon: Telefax:+49 (0)421-5189-0 +49 (0)421-511415

E-mail: acmos@acmos.com

Contactperson: Heer Dryhaus

Internet: www.acmos.com

Bereik: Laboratorium (afd. productveiligheid en verwerking) - zie onder Hoofdstuk 16

1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

+49 (0)551-19240 (Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel 

adviesorgaan : Giftinformationszentrum Nord, Universität Göttingen / 

GERMANY, 24 h service, Duits en Engels)

VOORLOPIGE VERSIE - Nieuwe ontwikkeling in de testfase van het product - aanpassing van de 

producteigenschappen / productsamenstelling / productiemethode mogelijk tot het definitieve stadium van de volwassen 

productie!!!

Bijkomend advies

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

Deze vervaardiging is niet als gevaarlijk volgens de nieuwe vervaardigingsrichtlijnen 1999/45/EG ingedeeld.

2.2. Etiketteringselementen

Verdere aanwijzingen

Het product moet niet geetiketteerd worden overeenkomstig de EG richtlijnen of de respectievelijke nationale wetten.

Preparatenrichtlijn 1999/45/EG.
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Mogelijk schadelijk(e) fysisch-chemische effect(en) : 

Zie sectie 9 voor fysische en chemische eigenschappen. 

Mogelijk schadelijk(e) effect(en) voor de mens en mogelijk(e) sympto(o)m(en) : 

Zie sectie 11 voor toxicologische informatie. 

Mogelijk schadelijke effect(en) voor het milieu : 

Zie sectie 12 voor milieu-informatie. 

Ander(e) mogelijk(e) geva(a)r(en) : 

Geen opmerkingen inake bijzondere gevaren. 

Resultaten van PBT-/vPvB-beoordeling : Zie onder hoofdstuk 12.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Oplossing van werkzame stoffen in een mengsel van oplosmiddelen
Chemische omschrijving

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken . 

Indien het slachtoffer niet meer ademt: Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn. 

Indien het slachtoffer bewusteloos is maar ademt: Slachtoffer in rusthouding laten neerliggen, toedekken en warm 

houden. 

Indien het slachtoffer bij bewustzijn is: Buiten de gevaarlijke zone brengen. 

Een persoon die op de rug ligt en braakt op zijn zij leggen. 

Indien nodig een arts raadplegen Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. 

Bescherming van EHBO'ers : 

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Zie onder hoofdstuk 8. 

Opmerkingen voor de arts : 

Aspiratie kan longoedeem en longontsteking veroorzaken. De verschijnselen kunnen laattijdig optreden.

Algemeen advies

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. In geval van ademnood, zuurstof toedienen.

Symtomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, 

ademstilstand. Indien symptomen blijven, arts verwittigen

Bij inademing

Met zeep en water wassen. 

preventieve huidbescherming

Bij aanraking met de huid

Grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen. 

Indien de oogirritatie blijft een specialist raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Geen braken opwekken. Een arts raadplegen.

Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie onder hoofdstuk 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
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5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen die het milieu niet belasten. 

verneveld water, zand, schuim, poeder, kooldioxide (CO2)

Geschikte blusmiddelen

Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

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

Brand veroorzaakt een dikke zwarte rook die gevaarlijke afbraakproducten bevat. 

Gevaarlijke gassen die bij een brand gevormd worden onder omstandigheden die een onvolledige verbranding geven, 

kunnen bestaan uit : Koolmonoxide, kooldioxide (CO2), koolwaterstoffen, rook

De verbrandingsgassen van organische materialen zijn in principe bij het inademen als giftig te kwalificeren.

Bij brand een persluchtmasker dragen. 

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van rook bij oververhitting of verbranding.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruikelijke maatregelen inzake voorkomende en afwerende brandpreventie.

In geval van brand, tanks met waternevel afkoelen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten 

verwijderd worden.

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Dampen of spuitnevel niet inademen. 

Als het product wordt verwarmd of gespoten : Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. 

Omstaanders op afstand houden van morsen/lek en boven de wind laten blijven. 

Voorkom verdere lekkages en morsingen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd . 

 Voor voldoende ventilatie zorgen. 

Voor andere personen dan de hulpdiensten : 

Loop de gevarenzone en stelt opgeleid personeel. 

Indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Nooit in een persoonlijk risico. Zie onder hoofdstuk 8. 

Voor de hulpdiensten : 

De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden aangepast aan de situatie.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Werkwijzen voor schoonmaken - grote morsingen : Indijken. In een geschikte container opscheppen voor 

afvalverwijdering. Bij aanmerkelijke morsingen die niet kunnen worden ingedamd moet het lokale bestuur worden 

ingelicht. 

Werkwijzen voor schoonmaken - kleine morsingen : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, 

zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Mechanisch opnemen en in een geschikte container 

verzamelen voor verwijdering.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verdere informatie zie onder hoofdstuk 8, 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Revisie-Nr.: 1,00 Datum van herziening: 11.05.2012 NL - NL



ACMOScoat 82-9064

Uitgavedatum : 26.09.2012 Pagina 4 van 13

ACMOS CHEMIE KG overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad

Voorkom de vorming van ontvlambare of ontplofbare concentraties van dampen in de lucht en vermijd hogere 

blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. Het product mag alleen gebruikt worden in ruimtes zonder naakte 

vlammen of andere ontstekingspunten. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet eten, drinken of roken 

tijdens gebruik.

Advies voor veilig hanteren

Maatregelen in overeenstemming met "Explosie beschermingsmaatregelen" zijn aangewezen : 

Preventieve maatregelen voor het verhinderen van de vorming van een explosiegevaarlijke atmosfeer (concentratie 

beperking, ddensiteit, ventilatie, alarmtoestellen, e.a.). 

Voorkomen van ontsteking van een explosie gevoelige atmosfeer (indeling in zones, verwijdering van 

ontstekingsbronnen n electronica, aarding, e.a.). 

Constructieve maatregelen tot beperking van de gevolgen van een explosie (explosiedrukvesten, bouwwijze, 

explosiedruk ontspanning, explosie onderdrukking, e.a.). 

 

Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit . Het preparaat kan elektrostatisch opgeladen 

worden: bij overslag altijd de vaten aarden. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking 

van dampen door statische lading te voorkomen. Geen druk gebruiken om de vaten te ledigen.

Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden. Niet roken. 

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Spuitnevel kan ontvlambaar zijn bij temperaturen lager dan het vlampunt.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden.

Electrische apparatuur moet volgens de vereiste standaard beveiligd zijn. 

Blusmiddelen van klasse B.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Aanwijzigingen i.v.m. gebruiken die een bijzondere voorzorg noodzakelijk maken : 

Vooral op plaatsen waar vul- en ompak-, weeg- en mengwerkzaamheden plaatsvinden, moet een effectieve afzuiging 

worden gewaarborgd. 

Ter beperking van de uitstoot door vluchtige organische verbindingen (VOC) moeten de oplosmiddeldampen door een 

zuiverings / reinigingsinstallatie (filter, gaswasser, verbranding) geleid worden.

Bijkomend advies

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. 

De geldende gerechtelijke water- en bouwvoorschriften moeten in acht genomen worden. 

Oplosmiddelen bestendige en gesloten cellige vloeren voorzien.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

Niet combineerbaar met oxidatiemiddelen.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Houdbaarheid bij opslag binnenskamers in gesloten, ongeopende originele verpakking : 6 maanden. 

Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking. 

Bewaren bij een temperatuur tussen +10 en +30 °C. 

Niet in de open lucht opslaan. Houd het produkt uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. 

Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Mogelijkheden voor vervanging en verwijzingen naar minder gevaarlijke producten :

Dit product werd voor een speciale toepassing ontwikkeld en in dat opzicht geoptimaliseerd.

Richt u zich bij vragen over het product en de toepassing ervan alstublieft tot de klantenservice, afdeling buitendienst, of 

tot onze technische verkoopafdeling.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
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Nationale MAC-Lijst

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur10decamethylcyclopentasiloxaan541-02-6 Recmd.

TGG 15 min. Recmd.

Aanbevolen bewakings en Opvolging : Niet bekend. 

        

  

Control banding voor chemische stoffen volgens de ILO-chemische bestrijdings-toolkit (ICCT) :

ICCT-richtsnoeren en - Controle Oriëntatie Sheets : 

http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/main_guide.pdf

Bij het opzetten van het arbeidsproces moet rekening worden gehouden met de modeloplossingen overeenkomstig de 

officiële beschermingsrichtlijnen van de ARBO.

Bijkomend advies voor grenswaarden

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Opzetten van geschikte werkmethodes en technische controle-inrichtingen, evenals het gebruiken van geschikte 

arbeidsmiddelen (bouwkundige scheiding van mens en machine, Modeloplossingen als beproefde werkmethodes, 

Arbeidsmiddelen overeenkomstig de huidige stand van de techniek, Procesoptimalisatie / Spuitrobots, Arbeidsmiddelen 

voor het voorkomen van huidcontact, Werktijdmodellen). 

Verwijzing naar de technische bijlagen : Zie onder hoofdstuk 7. 

Realisering van gezamenlijke beschermingsmaatregelen bij de gevarenbron en van toepasselijke organisatorische 

maatregelen (plaatselijke afzuiging, technische beluchting en ontluchting, algemene ventilatie van de ruimte, 

Maatregelen voor het afweren van risico's bij bedrijfsstoringen / in noodsituaties / na ongelukken, 

eerste-hulp-maatregelen, gedragsbepaalde maatregelen : Bedieningsvoorschrift / Instructie personeel, 

bedrijfsgeneeskundige voorzorgsmaatregelen). 

Zorg voor voldoende afzuiging aan de toestellen. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging 

en goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van 

oplosmiddelen onder de blootstellingsgrens te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming gedragen te 

worden. 

Nemen van individuele en persoonlijke beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsuitrusting - PBU).

Passende technische maatregelen

 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Algemene industriële hygiëne toepassingen. 

Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Luchtwegen bescherming bij ontoereikende afzuiging of langdurige blootselling. 

Ademhalingsapparaat alleen nodig indien er aërosol of nevel gevormd is. 

Let op de draagtijds limiet. Het gebruik van filters vereist dat de omgevingsatmosfeer minstens 17 Vol % zuurstof bevat 

en de maximaal toelaatbare gasconcentratie (normaal 0.5 Vol %) niet overschreden wordt. 

De helft of kwartmasker met een combinatie van filter A1P1/A2P2 voor gassen, dampen en deeltjes 

Filteren halfmasker of kwart masker met filter combinatie FFA1P1/FFA2P2 voor gassen, dampen en deeltjes (EN 405) 

Gasfiltrerende halve gezichtsmaskers FFA (EN 405)

Model 4251 (FFA1P1 - 1000 ml/m3) / 4255 (FFA2P2SL - 5000 ml/m3) - 3M, Internet : http://www.3m.com 

Halve of kwart gezichtsmaskers met gas filters (EN 141)

Bescherming van de ademhalingsorganen

Revisie-Nr.: 1,00 Datum van herziening: 11.05.2012 NL - NL
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Filtertype 6051 (A1 - 1000 ml/m3) / 6055 (A2 - 5000 ml/m3) - 3M, Internet : http://www.3m.com 

Volledige gezichtsmaskers met gas filters (EN 136)

Gasfiltertype : A, Kleurindicatie : bruin

Bescherming van de handen : 

Alleen tegen chemikaliën bestendige handschoenen met een CE-kenteken van kategorie III, overeenkomstig EN 374 

mogen gebruikt worden. Materiaal geschikt voor langer, direct contact (Aanbevolen : beschermindex 6, overeenkomend 

met > 480 min. penetratietijd volgns EN 374) : 

    Fluorrubber / FKM / Viton (VITOJECT® - Artikel nr. 890) - Laagdikte : 0,7 mm 

    Nitrilrubber / NBR (CAMATRIL VELOURS® - Artikel nr. 730) - Laagdikte : 0,4 mm 

  

Geeigend materiaal voor kortstondig contact of sproeien (Aanbevolen : beschermindex 3, overeenkomend met > 60 min. 

penetratietijd volgns EN 374) : 

    Beschermingshandschoenen van speciaal nitrilrubber voor eenmalig gebruik / NBR ( DERMATRIL® P - Artikel nr. 743) 

- Laagdikte : 0,2 mm 

Fabrikant : 

KCL Nederland B.V., Industrieterrein "De Schalm", Wanraanij 31 c, NL-6673 DM Andelst 

Telefon : +31(0)488452445, Telefax : +31(0)488454476, E-Mail : kcl-nl@kcl.de 

De gegevens zijn gebaseerd op eigen proefnemingen, literatuurwaarden en informatie bekomen van fabrikanten van 

handschoenen of zijn afgeleid naar analogie met vergelijkbare stoffen . CHEMIKALIEN-MANAGER - KCL-software voor 

handbescherming. Men dient er rekening mee te houden dat in de praktijk door het dagelijks gebruik van tegen 

chemikaliën bestendige handschoenen en wegens de vele beinvloedingsfactoren (bv. thermische en mechanische 

alsook door de speciale werkomstandigheden) de penetratietijd beduidend korter kan zijn dan volgens de EN 374. Bij 

een ca 1,5 maal dikkere/dunnere laagdikte, verdubbelt of halveert de penetratietijd. De aangegeven penetratietijden 

overeenkomstig EN 374 werden niet onder praktijk omstandigheden uitgevoerd. Er werd daarom een draagtijd van 

maximaal 50 % van de penetratietijd aanbevolen. Ze hebben betrekking op het pure oplosmiddel als hoofdcomponent. 

Ter vermijding van huidproblemen moet het dragen van handschoenen tot het noodzakelijke beperkt worden . Technische 

en organisatorische beschermingsmaatregelen zijn te voorzien. Zo mogelijk katoenen onderhandschoenen dragen. 

Preventief de handschoenen na een uur wisselen of een speciaal huidbeschermer aanbrengen, bv. physioderm® 

proGlove  

Vooraleer de handschoenen uit te trekken deze met zeep en water reinigen . Beschermhandschoenen bij beschadiging of 

na het einde van de draagtijd weggooien. Beschermingshandschoenen voor elk gebruik nakijken.

preventieve huidbescherming : Een plan voor huidbescherming opstellen. 

Voor het begin van de werkzaamheden oplosmiddelbestendige huidcreme opbrengen , 

    bv. sansibal® / sansibon®, dualin® 

Voor de pauzes en na het werk de handen goed wassen, 

    bv ecosan®, topscrub® soft / topscrub® extra / topscrub® nature 

Na het reinigen een vethoudende huidcreme opbrengen, 

    bv. physioderm® creme, cura soft® / cUrea soft® 

Fabrikant : 

Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Str. 26, D-53881 Euskirchen 

Telefoon : +49-(0)2251 77617-61, Telefax : +49-(0)2251 77617-44, Internet : http://www.physioderm.de, E-Mail : 

info@physioderm.de 

Andere maatregelen : 

Bescherming van de huid : 

Lichte beschermende kleding (EN 340) :

Beschermende kleding (categorie III volgens EN 374, Type 4) - Spray-beschermende kleding tegen vloeibare aërosolen 

(EN 14605, EN 468), 

    bijv. TYVEK Classic Plus - Type 4/5/6 (Internet : http://www.dpp-europe.com/?lang=en),

Bescherming van de huid
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veiligheidsschoenen, antistatische laarzen (EN 344)

veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166)

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geen thermische gevaren tijdens het gebruik van dit product.

Thermische gevaren

Mag niet in het milieu vrijkomen.  

Verdere informatie zie onder hoofdstuk 6.

Beheersing van milieublootstelling

kleurloos

vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

weinigGeur:

Methode

pH: niet van toepassing

Toestandsveranderingen

- 44 °C Literatuur referentieSmeltpunt:

> 200 °C Literatuur referentieKookpunt:

niet van toepassingSublimatiepunt:

niet bepaaldVerwekingspunt:

EN ISO 271977 °CVlampunt:

Damp/luchtmengsels zijn explosief door sterk verwarmen. De waarden voor dampdruk, ontstekingstemperatuur en 

explosiegrenzen, hebben betrekking op het oplosmiddel of oplosmiddelmengsel.

Ontploffingseigenschappen

Literatuur referentie0,4 vol. %Onderste ontploffingsgrens:

Literatuur referentie11,7 vol. %Bovenste ontploffingsgrens:

Literatuur referentie> 390 °COntstekingstemperatuur:

Niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen

Dampspanning:

  (bij 20 °C)

< 1 hPa Literatuur referentie

Dampspanning:

  (bij 50 °C)

< 6 hPa Literatuur referentie

Dichtheid (bij 20 °C): 0,95 g/cm³ DIN 51757

Wateroplosbaarheid:

  (bij 20 °C)

< 0,1 g/L Literatuur referentie

mengbaar met de meeste organische oplosmiddelenOplosbaarheid in andere 

oplosmiddelen:

niet van toepassing ()Verdelingscoëfficiënt:

niet bepaaldViscositeit / dynamisch:

Viscositeit / kinematisch:

  (bij 23 °C)

3 EN ISO 24313,8 mm²/s

Uitlooptijdteit:

  (bij 23 °C)

3 EN ISO 2431< 30 s  (3 mm)

Dampdichtheid:

  (bij 25 °C)

niet bepaald
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Verdampingssnelheid:

  (bij 20 °C)

ASTM D 3539< 0.1 (n-BuAc=1)

niet van toepassingOplosmiddel-test:

niet bepaaldOplosmiddel-gehalte:

9.2. Andere gegevens

niet bepaaldVastestof gehalte:

Explosiegroep (94/9/EG) : IIB (>= 0,5 mm ... <= 0,9 mm)

Temperatuurklasse (94/9/EG) : T2 (T > 300 °C ... <= 450 °C) 

Geleidingsvermogen : < 10E-08 S/m

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exothermische reaktie : Zie onder hoofdstuk 10.5.

Warmte.

Verdere informatie zie onder hoofdstuk 7.

10.4. Te vermijden omstandigheden

oxidatiemiddelen

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. 

Bij brand: Zie onder hoofdstuk 5.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Geen gegevens over giftigheid beschikbaar. Niet geteste productie. 

De indeling werd volgens de normale methode (berekeningsmethode volgens de nieuwe pro-ductie richt-lijn 1999/45/EG) 

uitgevoerd. 

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten / 

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen : 

Na inslikken : 

Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. 

Bij opname door de mond resp. braken gevaar voor opname in de longen. 

Aspiratie kan longoedeem en longontsteking veroorzaken. 

Na inademing : 

Inademen van aërosols kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. 

Inademen van hoge dampconcentraties kan narcotische effecten en metabolische acidose veroorzaken . 

Symtomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, 

ademstilstand. 

Na contact met de huid : 
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Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan 

resulteren in het verwijderen van vetten uit de huid met niet-allergisch contact-eczeem en opname van de stof via de 

huid als gevolg. Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten. 

Na oogcontact : 

Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken. 

Hoge dampconcentraties kunnen irritatie van de ogen en ademhalingswegen veroorzaken en narcotische verschijnselen 

veroorzaken. 

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling : 

Niet relevant / geen gegevens beschikbaar 

Interactieve effecten : 

Niet relevant / geen gegevens beschikbaar 

Gebrek aan specifieke gegevens : 

Van het product zelf zijn geen data beschikbaar. Omschrijving van mogelijke gezondheidsgevaarlijke effecten is 

gebaseerd op ondervinding en/of toxicologische eigenschappen van de afzonderlijke bestanddelen. 

Acute giftigheid, prikkelen van de huid en slijmhuid, potentiele gevaren voor het nageslacht en huidgevoelig-heid bij de 

verwerking, moeten door de fabrikant op basis van de hoofdzaken en aanwezige gegevens aangegeven worden. M.b.t. 

de afzonderlijke hoofdcomponenten is er gedeeltelijk informatie beschikbaar. Volgens ervaringen van de fabrikant zijn er 

uitgaande van de gegevens op het etiket geen verdere gevaren te verwachten. 

 

Informatie over het mengsel versus informatie over de stof : 

Niet relevant / geen gegevens beschikbaar

De volgende verklaringen zijn van de eigenschappen van de aparte componenten afgeleid. 

    LD50/oraal/rat = > 2000 mg/kg

    LD50/dermaal/konijn = > 2000 mg/kg

    LC50/inhalatie/4h/rat = > 20 mg/l

Acute toxiciteit

Op basis van beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de indeling niet is voldaan.

Irritatie en corrosiviteit

Na inademing : Op basis van beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de indeling niet is voldaan. 

Na contact met de huid : Op basis van beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de indeling niet is voldaan.

Overgevoeligheidseffecten

Subacute tot chronische giftigheid : 

Op basis van beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de indeling niet is voldaan.

Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Op basis van beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de indeling niet is voldaan.

geen gegevens beschikbaar
Overige informatie

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Ecologische gegevens zijn niet beschikbaar. Niet geteste productie. 

De indeling werd volgens de normale methode (berekeningsmethode volgens de nieuwe pro-ductie richt-lijn 

1999/45/EG) uitgevoerd.

Giftigheid in water (Giftigheid in vis, Giftigheid in algen, Giftigheid in bomen) :

De volgende verklaringen zijn van de eigenschappen van de aparte componenten afgeleid. 

    LC50/96h/guppy = > 100 mg/l

    EC50/72h/algen = > 100 mg/l

12.1. Toxiciteit
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    EC50/48u/daphnia = > 100 mg/l

Giftigheid in aarde (Giftigheid in vogels, Giftigheid in nuttige insekten, Giftigheid in regenwormen) : geen gegevens 

beschikbaar

Giftigheid in planten : geen gegevens beschikbaar

Gedrag in rioolwaterzuiveringen : geen gegevens beschikbaar

Abiologische afbraak (Hydrolyse, Fotolyse) : geen gegevens beschikbaar

Fysicochemische eliminatie (Oxidatie, Hydrolyse) : geen gegevens beschikbaar 

Fotochemische eliminatie (Foto-oxidatie) : geen gegevens beschikbaar 

Biologische afbraak : Niet intrinsiek biologisch afbreekbaar.

12.2. Persistentie en afbraak

Verdelingscoefficient Octanol/Water (log Pow) : niet van toepassing ()

Bioconcentra-tiefactor (BCF) : niet van toepassing ()

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Oppervlaktespanning : geen gegevens beschikbaar

Transport aarde-water (Adsorptie coefficient) : Het product is onoplosbaar en drijft op het water. 

Transport water-lucht (Vluchtigheid, Henry constante) : Het product verdampt traag. 

Transport aarde-lucht (Vluchtigheid) : Het product verdampt traag.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

geen gegevens beschikbaar

Ozonafbraak potentiaal (ODP) : geen gegevens beschikbaar

Fotochemische ozonafbraak potentiaal (OBP) : geen gegevens beschikbaar

Opwarmingspotentiaal (GWP) : geen gegevens beschikbaar

product bevat geen organisch halogenen. (AOX)

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvoeren overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Afval 

niet in de riool laten komen. Mag niet tezamen met huisvuil afgevoerd en opgeslagen worden. Productafval alsook 

ongereinigde lege blikken (emmers) verpakken resp. afsluiten en merken en volgens de plaatselijke en wettelijke 

voorschriften aanleveren bij een bonafide afvalverwerking.

De indeling van de afvalcodes volgens de afvalcatalogus (EWC) dient overeenkomstig de branche / procesvoor-schriften 

uitgevoerd te worden. De afvalverwerker is voor een correcte verwerking volgens de richtlijnen ver-antwoordelijk. In 

geval van kleine hoeveelheden (< 20 kg/L) het dichtsbijzijnde tussendepot opzoeken of een mobiel gevaarlijke stoffen 

depot. Voor het lozen in openbare riolen (bv restanten van spoel- en was vloeistoffen) zijn de plaatselijke richtlijnen en 

wetten na te volgen. Eveneens na te volgen zijn. Bij verdere vragen gelieve zich te wenden tot de milieu / afvalverwerking 

verantwoordelijken of de bevoegde overheid. 

Lijst van voorstellen voor afvalcodes volgens EWC :

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070799 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders 

genoemde chemische producten; niet elders genoemd afval

Afvalnummer - Afval van residuen

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders 

genoemde chemische producten; niet elders genoemd afval

070799

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE 

KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk 

verpakkingsafval); gemengde verpakking

150106
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Ineengeschoven verpakkingen dienen geheel leeg gemaakt te worden en kunnen na cor-recte reini-ging opnieuw 

gebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, dienen als het product afgevoerd te worden. Reinigen 

van verwijderingsbedrijven. 

Eveneens lege containers (zo goed als leeg) blijven door productresten verontreinigd en kunnen door dampen gevaren 

opleveren. Zij dienen vakkundig gereinigd te worden of moeten aangeboden worden bij een bonafide recycling. De 

voorwaarden van de regionale recyclings bedrijven dienen opgevolgd te worden.

Gereinigd verpakkingsmateriaal aan plaatselijke recyclagebedrijven leveren.

Aanbevolen reinigingsmiddel : Met detergenten reinigen. Oplosmiddelen vermijden. Spoelwater verwijderen als 

afvalwater. Water niet verontreinigen.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Binnenscheepvaart

Niet relevant

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Zeevervoer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Luchtvervoer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.
Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

14.5. Milieugevaren

neeMilieugevaarlijk: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet relevant

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet relevant

Niet relevant

Bijkomend advies

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Het gehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOC) = 98 % w/w. 

VOC-waarde (25 °C) = 931 g/L.

1999/13/EG (VOC):

Bijkomend advies

Verordening (EG) nr. 2037/2000 - Stoffen die de ozonlaag afbreken : Niet van toepassing 

Verordening (EG) nr. 648/2004 en nr. 907/2006 - Detergentia : niet van toepassing 

Verordening (EG) nr. 850/2004 - Persistente organische verontreinigende stoffen : Niet van toepassing 

Verordening (EG) nr. 689/2008 - In-en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing 

Verordening (EG) nr. 552/2009 - Beperking van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot bijlage XVII : Niet van 

toepassing 

Autorisatie van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot bijlage XIV : Niet van toepassing 

Revisie-Nr.: 1,00 Datum van herziening: 11.05.2012 NL - NL



ACMOScoat 82-9064

Uitgavedatum : 26.09.2012 Pagina 12 van 13

ACMOS CHEMIE KG overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad

Richtlijn 2004/42/EG - Gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en lakken : niet van toepassing 

Richtlijn 96/82/EG - Beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn (Seveso II), laatstelijk gewijzigd bij 

Richtlijn 2003/105/EG : Niet van toepassing 

Chemicalien inventaris: Alle stoffen zijn in de EINECS / ELINCS lijst opgenomen of van deze lijst afgevoerd. 

Voor de beschreven stof of stoffen in het mengsel beschreven tot op heden geen chemische veiligheidsbeoordelingen 

beschikbaar zijn.

Informatie over nationale maatregelen

Rekening houden met beperkte tewerkstelling van jongeren. Rekening houden 

met beperkte tewerkstelling van aanstaande moeders en moeders die 

borstvoeding geven.

Beperking bij tewerkstelling:

1 - licht watervervuilendWaterverontreinigend-klasse (D):

Bijkomend advies

Internationale lijsten van chemicaliën (registratiestatus voor stoffen) : geen gegevens beschikbaar

Europese productinventarissen (registratiestatus voor preparaten) : 

Istituto Superiore di Sanità / Archivio Preparati Pericolosi - ISS (http://www.preparatipericolosi.iss.it/iss/index.phtml) : 

Product is niet aangemeld. 

Kemikalieinspektionen / Produktregistret / Swedish Chemicals Inspectorate - KemI 

(http://apps.kemi.se/nclass/default.asp) : 

Product is niet aangemeld. 

Bundesamt für Gesundheit - BAG, Internet : http://www.bag.admin.ch : 

Product is niet aangemeld.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Veiligheidsblad wordt opnieuw vervaardigd.

Disclaimer : 

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 

produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig 

hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen De ontvanger van ons produkt is zelf 

verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften. Alle opgaven geven richtwaarden 

aan en zijn niet geldig voor het geven van specificaties. Dit veiligheidsblad geeft geen bedrijfsaanwijzing m.b.t. 

gevaarlijke stoffen aan. Het kan als basis tot het vervaardigen van een bedrijfsaanwijzing dienen, doch mag deze niet 

vervangen. De gebruiker wordt hierdoor niet van zijn plichten ontheven. Alle technische informatie betreffende 

arbeidsbescheming dienen in eerste instantie aan experten (Veiligheidsverantwoordelijken, arbeidsgeneesheren) gericht 

te worden.

Anderingen

Afkortingen en acroniemen

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Derived No-Effect Level (Afgeleide doses zonder effect).

EC50: Effective concentration, 50 percent (Effectieve concentratie, 50 procent).

EG: Europese Gemeenschap.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande 

chemische handelsstoffen).

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan).

IC50 / ErC50: Inhibitory concentration, 50 percent (Remmende concentratie, 50 procent).

EN: Europese norm.

FDA: US-Food and Drug Administration.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Mondiaal geharmoniseerd classificatie- 

en etiketteringsysteem voor chemische stoffen).

ISO: Een standaard van International Standards Organisation.

LC50: Lethal concentration, 50 percent (Lethal concentratie, 50 procent).
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LD50: Lethal dose, 50 percent (Lethal dose, 50 procent).

log Kow (Pow): verdelingscoëfficiënt octanol/water.

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development.

PBT: Persistent, bioaccumulabe and toxic (persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen).

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (Voorspelde concentraties zonder effect).

UN: United Nations (Verenigde Naties).

vPvB: Very persistent and very bioaccumulable (zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen).

Volledige tekst van alle R-zinnen die op deel 2 en 3 van dit veilig-heidsblad be-trekking hebben - zie vorige lijst. Deze 

R-zin(nen) geldt / gelden voor de inhoudstof(fen) maar geeft/geven niet noodzakelijk de classificatie van de producten 

weer.  

Scholings referenties : 

Jaarlijkse informatie en scholing van de verantwoordelijke medewerkers volgens Artikel 8 van de Richtlijn 98/24/EG. 

Aanbevolen beperking van de toepassing : 

Gebruiksaanwijzingen zijn te bekomen bij de individuele product gegevens. Raadpleeg voor verdere informatie ook onze 

internetsite. 

Bronnen van de belangrijkste gegevens, die voor het maken van het gegevensblad werden gebruikt : 

De classificering is in overeenstemming met de actuele EG-lijsten en is vervolledigd met informatie uit de vakliteratuur en 

met bedrijfsgegevens. Andere publiek toegankelijke openbare bronnen : 

Verordening (EG) nr. 1907/2006/EG (REACH) in de huidig geldende versie 

Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG (CLP) in de huidig geldende versie 

Stoffenrichtlijn 67/548/EEG in de huidig geldende versie 

Preparatenrichtlijn 1999/45/EG in de huidig geldende versie 

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk 

(http://osha.europa.eu/good_practice/topics/dangerous_substances/oel/members.stm) 

European Chemical Substances Information System - ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 

MERCK Chemische databases (http://www.merck-chemicals.com) 

Arbo Portaal - Stoffenmanger (http://www.stoffenmanager.nl) 

Verdere informatie en praktische hulp via internet (schriftelijke en elektronische bronnen) : 

Europees Agentschap voor chemische stoffen - ECHA (http://ec.europa.eu/echa) 

De toegang tot het recht van de Europese Unie - EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) 

  Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 

(http://www.dzine-online.nl/client23/nb/nb600/batch717/REACH_helpdesk_in_oprichting.html) 

    

Indeling van mengsels en gebruikte evaluatiemethoden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 

: 

De overgangsperiode volgens de CLP-verordening (artikel 61) is nog niet verstreken. 

Informatieblad-herkomst : Laboratorium (afd. productveiligheid en verwerking) 

Vragen naar : Heer Dryhaus (Telefoon : +49-421-5189-0, Telefax : +49-421-5189-871) 

Kantoortijden : ma - do van 7.30 - 16.15 uur en vr van 7.30 - 13.30 uur. Buiten kantoortijden geen doorschakeling van 

binnenkomende telefoongesprekken.

Andere gegevens
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