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N : Milieugevaarlijk

Xn : Schadelijk

Producent Verantwoordelijke verdeler
Rewah Rewah
Nijverheidsweg 24 Nijverheidsweg 24
B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie
In geval van nood : +32 70 245 245 In geval van nood : +32 70 245 245

Definitie
INJECTIEPRODUCT OP BASIS VAN EEN 10 % SILOXAAN-ORGANOMETAALMENGSEL IN
ALIFATISCHE SOLVENTEN
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP /
ONDERNEMING
Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.
Handelsnaam : ECONOSIL INJECT.
Gebruik : Industrieel.

2. Informatie over ingrediënten
Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.
Naam Component Inhoud CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer Symbo(o)l(en) R-Zinnen
Nafta zwaar (met waterstof : < 91 % 64742-82-1 / 265-185-4 / 649-330-00-2 Xn N 10-51/53-65-66
behandeld, laag kookpunt)
Bevat : Benzeen. <100 ppm
Bevat : Tolueen. <0.3%
Bevat : Xylenen. <3%
Bevat : Propylbenzeen. 1%
Bevat : Ethylbenzeen. <1%
Bevat : Mesityleen. <1%
Dibutyltin dilaurate : 77-58-7 / 201-039-8 / ----- Xn 22-36/38

3. Risico-identificatie
Risicozinnen : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaarlijke product : Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen.
Belangrijkste risico's : Ontvlambaar.
Primaire bron van blootstelling : Dampinademing. Inslikken.
Symptomen bij gebruik
- Inademing : Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoest. Hoofdpijn.
Kortademigheid.
- Contact met de huid : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de
huid in te houden.
- Contact met de ogen : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie.
- Inname : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een
gezondheidsrisico. Kan aanleiding geven tot een opname door de longen, met een
chemische longontsteking als gevolg. Mag niet in aanraking komen met voedsel en
niet worden ingeslikt.
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4. Eerstehulpmaatregelen
Eerste hulp
- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Rust. Indien men zich onwel voelt, een
arts raadplegen.
- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid
aanhoudt.
- Inname : De mond spoelen. NIET LATEN BRAKEN. Onmiddellijk een dokter bellen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.
Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
Blusmiddelen : Droog chemisch produkt. Schuim. Koolstofdioxyde.
- Niet geschikt : Water.
Speciale blootstellingsrisico's : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.
Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.
Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Technische maatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Giftig voor in het water
levende organismen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open
water binnendringt.
Bij morsen en/of lekkage : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Neem
passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Restanten
aanlengen en wegspoelen. Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.

7. Hantering en opslag
Algemeen : Niet roken.
Voorzorgen tijdens behandeling en : Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen.
opslag
Technische veiligheidsmaatregelen : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures
worden
gevolgd.
Opslag : In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte,
vonken, open vuur.
Behandeling : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële
hygiëne en veiligheid. Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. De handen en
andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas
eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming
Persoonlijke beveiliging
- Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- Handbescherming : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/
huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of
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8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming (vervolg)
dampconcentraties tot een minimum te beperken.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische vorm : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Kenmerkend.

10. Stabiliteit en reactiviteit
Gevaarlijke reakties : Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende middelen. Sterke zuren.
Te vermijden condities : Vonken. Open vuur. Warmte.

11. Toxicologische gegevens
Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.
Betreffende de ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

12. Ecologische gegevens
Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.
Informatie betreffende ecologische : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.
effecten
Op de ingredienten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

13. Instructies bij afvalverwijdering
Afvalverwijdering : Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in
overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Transportinformatie
Gevaarlabel(s)
Shipping name : UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Nafta zwaar (met
waterstof behandeld, laag kookpunt), Methylethoxy polysiloxane), 3, III
- UN Nr : 3295
- G.I. nr : : 30
- ADR/RID : Group : III
Klasse : 3

15. Wettelijk verplichte informatie
Symbo(o)l(en) : Xn : Schadelijk
Milieugevaarlijk.
R-Zinnen : R10 - Ontvlambaar.
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
S-Zinnen : S03 - Op een koele plaats bewaren.
S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S35 - Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Rewah In geval van nood : +32 70 245 245
Nijverheidsweg 24 B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie

______________________________________________________________________________________
Pagina 3 van 3
Laatste wijziging : 9/03/2005 13:36

3

Veiligheidsinformatieblad

Aannemingen Attic BVBA dossier: ECONOSIL.doc

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Herziene uitgave nr : 1
Datum : 9/3/2005

ECONOSIL INJECT Vervangt : 0/0/0
PAAA129999
www.lisam.com

15. Wettelijk verplichte informatie (vervolg)
S43 - In geval van brand gebruiken :
S57 - Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S59 - Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

16. Verdere informatie
Andere gegevens : Revisie - Zie : *
De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG
Commissie.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die,
naar best weten,
betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd betreffende de
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen
buiten onze controle
en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen,
accepteren wij geen
enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden
afgewezen die op
welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken
van het produkt
Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt
wordt gebruikt als
een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
Einde van document
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