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

Handelsnaam : BETOCHEM 2504 KATALYSATOR COMP.B

Gebruik : Industrieel.

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

reactieprodukt: bisfenol- : 60  > 50 % 25068-38-6 500-033-5 603-074-00-8 Xi; R36/38

Aepichloorhydrine epoxyhars ( R43

gemiddeld molecuulgewicht <= 700) N; R51-53

Oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy) : 15  < 25 % 68609-97-2 271-846-8 603-103-00-4 Xi; R38

methyl] derivaten R43

3  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : Schadelijk bij opname door de mond.

Milieugevaar : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

4  EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit
etiket tonen).

- Kontakt met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.

- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn,
knipperen, tranen of roodheid aanhoudt.

- Inslikken : Water te drinken geven.
Onmiddellijk een dokter bellen.

5  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Brandklasse : Niet brandbaar.

Blusmiddelen : Poeder.
Schuim.
Koolstofdioxyde.
Het water verstuiven.

Brand- en explosiebeveiliging : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
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6  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.

Voorzorgsmaatregelen voor het : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

milieu

Reinigingsmethoden : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften. Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend
produkt.

7  HANTERING EN OPSLAG

Algemeen : Afgesloten ruimten ventileren alvorens ze te betreden.

Voorzorgen tijdens behandeling en : Vermijd onnodige blootstelling.

opslag

Behandeling : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en
water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

8  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming : Draag geschikte hand-, lichaams- en hoofdbescherming. Draag de juiste
beschermbril bij snijden en lassen.

- Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
Wanneer overmatige damp, nevel of stof kan worden gevormd, goedgekeurde
ademhalings- bescherming gebruiken.

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

- Oogbescherming : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te
vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.

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

9  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand : Vloeibaar.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Amine-achtig.

pH waarde : 9,8 bij 20 graden

Eindkookpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.

Densiteit  [kg/m3] : ca 0,96 g/m 3  bij 20 gr.

Dampspanning, 20°C : < 0,1 hPa

Viscositeit bij 20°C  [mPa.s] : 24 mPas

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar.

Vlampunt [°C] : >100

10  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit : Onbekend.

11  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute giftigheid : Geen toxicologische effecten van dit produkt bekend.

- Dermaal : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Oculair : Irriterend voor de ogen.
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12  MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu

effecten op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Persistentie - afbreekbaarheid : Zeer beperkt biologisch afbreekbaar.

13  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval brengen.

14  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr : 1760

-  Etikettering ADR : C : Corrosief

- IMO-IMDG code : 8

- Verpakkingsgroep : III

15  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

-  Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend
N : Milieugevaarlijk

-  R-Zinnen : R23 : Vergiftig bij inademing.
R20 : Schadelijk bij inademing.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

-  S-Zinnen : S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S23 : Gas niet inademen.
S20 : Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.

16  OVERIGE INFORMATIE

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R38 : Irriterend voor de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 : Vergiftig 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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