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1  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Identificatie van het product : Verharder, Epoxy

2  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Componenten : Dit produkt is niet gevaarlik maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Catalogus-nummer Indeling

Benzylalcohol : < 40 100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 Xn; R20/22

Moleculair gewicht : 108.1

Smeltpunt  [°C] : -15

Kookpunt  [°C] : 206

Dichtheid : 1.04

Dampspanning mm/Hg : .099 (20° C)

Relatieve dichtheid, gas  (lucht=1) : 3.7

Vlampunt [°C] : 94

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : 435

Explosiegrenzen - onderste [%] : 1.3

Explosiegrenzen - bovenste [%] : 13

Log P octanol / water bij 20°C : 1.1

Eigenschappen : Luchtgevoelig.

3-aminomethyl-3,5,5- : < 30 2855-13-2 220-666-8 612-067-00-9 Xn; R21/22

trimethylcyclohexylamine C; R34

R43

R52-53

3  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : Corrosief.

Acute toxiciteit : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

Primaire bron van blootstelling : Aanraking met de ogen en de huid.

- Inademing : Kan een irritatie van het ademhalingskanaal en van andere slijmvliezen
veroorzaken.

- Contact met de ogen : Zeer sterke oogirritant.
Zeer sterke oogirritant.

- Inname : Schadelijk bij opname door de mond. Mag niet in aanraking te komen met voedsel
en niet te worden ingeslikt.

4  EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.  Het inhaleren van dampen kan aanleiding geven tot
ademhalingsproblemen.
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4  EERSTEHULPMAATREGELEN  (vervolg)

Medische assistentie inroepen.

- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien irritatie
ontwikkelt.
OPMERKING VOOR DE ARTS: Toediening van corticostroidezalf is effectief
gebleken bij de behandeling van huidirritatie.

- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 20-30
minuten. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.

- Inslikken : De mond spoelen. Onmiddellijk een dokter bellen.
In zijpositie plaatsen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
Voorkom inademing van braaksel.

5  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Specifieke risico's : Een hoge temperatuur kan gevaarlijke gassen vrijmaken.

Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Stikstofmonoxide/stikstofdioxide.
Kan ammoniakgas vormen.
Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen.

Blusmiddelen : Kalksteenpoeder.
Koolstofdioxyde.
Droog poeder.
Zand.
Alcoholbestendig schuim.

Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.
Met de wind in de rug benaderen.

Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

6  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Omstaanders uit de gevarenzone houden. Opruimpersoneel uitrusten met
aangepaste bescherming. Aangepaste ademhalingsuitrusting.

Voorzorgsmaatregelen voor het : Het produkt indijken om het te recupereren. Niet in riolering of openbare wateren

milieu laten wegstromen. Tracht de uitstroming te stoppen.

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

7  HANTERING EN OPSLAG

Algemeen : In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten
veiligheidsdouches aanwezig zijn.

Voorzorgen tijdens behandeling en : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

opslag Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Niet bewaren in een aan
corrosie onderhevig metaal.

Behandeling : Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere
blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten,
drinken, roken of het werk verlaten.
Draag geschikte beschermende kleding.
Draag geschikte beschermende kleding.
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8  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming : In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten
veiligheids-oogdouches aanwezig zijn.
Zorg voor degelijke ventilatie.

- Ademhalingsbescherming : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien
stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.

- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.

- Huidbescherming : Waterdichte rubberen veiligheidsschoenen dragen.

- Oogbescherming : Gelaatsmasker.
Bril.

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/
of dampconcentraties tot een minimum te beperken.
Douchen of handen wassen.

9  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.

Kleur : Kleurloos tot lichtgeel.

Geur : Ammoniak-achtig.

Kookpunt  [°C] : >200

Dichtheid : 1.04

Dampspanning, 20°C : <0.98 mmHg

Vlampunt [°C] : 105

10  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Koolmonoxide.
Afhankelijk van de condities van het procédé, kunnen gevaarlijke
ontbindingsprodukten worden gevormd.
Koolstofdioxyde.
Ammoniak.
Stikstofoxyde.

Gevaarlijke eigenschappen : Tast metalen aan.

Te vermijden stoffen : Zuren.
Oxydatiemiddel.

11  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Oraal (rat) LD50 : mg/kg 1,23

- Inademing : Geen gegevens beschikbaar.

Betreffende de ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

12  MILIEU-INFORMATIE

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

Op de ingrdienten : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

Deys Betontechniek Nederland B.V. In geval van nood : 0031(0)341-415148
Gelreweg 5  3843 HN  Harderwijk  Netherlands  Tel: 0031(0)341-415148  Fax 0031(0)341-425490

E mail: info@deys.nl            Web Site: www.deys.nl



bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 1
VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Datum : 12/7/2005

Vervangt : 0/0/0

BETOCHEM 1000 B BETO1000B

13  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Gevaarlijk afval. Voorkom lozing in het milieu. Op een veilige manier opruimen in
overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr : 2735

G.I. nr : 80

ADR/RID : Groep : III
Klasse : 8

- Juiste vervoersnaam : POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.

-  Etikettering ADR

{
- Tremcard nr. : 80G20b

15  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

-  Symbo(o)l(en) : C : Corrosief

-  R-Zinnen : R20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de
huid.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

-  S-Zinnen : S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

16  OVERIGE INFORMATIE

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R20/22 : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R21/22 : Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Andere gegevens : Geen.

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.
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