
 

Bladzijde: 1/6
Blad met veiligheidsgegevens

volgens 91/155/EEG
datum van de druk: 15.11.2006 opnieuw bewerkt op: 15.11.2006

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Informatie over het produkt
Handelsnaam: Betochem 6000 Component A (Deys-NL)
Fabrikant/leverancier:
Deys Betontechniek Nederland BV
Gelreweg 5
NL - 3843 AN Harderwijk

Tel.:  ++31 / (0)341 / 41 51 48 (24 uur per dag)
Fax.: ++31 / (0)341 / 42 54 90
info@deys.nl
Inlichtingen in noodsituatie: 030 / 274 88 88.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering
Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

kwarts (SiO2) 50-100%

CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5

titaandioxide 5,0-10,0%

CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1

methylmethacrylaat  Xi,  F; R 11-37/38-43 2,0-5,0%

CAS: 94-36-0
EINECS: 202-327-6

dibenzoylperoxide  Xi,  E; R 2-36-43 1,0-2,0%

CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9

dicyclohexylftalaat 1,0-2,0%

CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0

isobutylmethacrylaat  Xi,  N; R 10-36/37/38-43-50 0,0-1,0%

Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

Gevaaromschrijving:

 Xi Irriterend

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

4 Eerstehulpmaatregelen

Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

(Vervolg op blz. 2)
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volgens 91/155/EEG
datum van de druk: 15.11.2006 opnieuw bewerkt op: 15.11.2006

Handelsnaam: Betochem 6000 Component A (Deys-NL)

(Vervolg van blz. 1)
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Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.

Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Verdere gegevens Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Procedure voor het reinigen/opnemen:
Borstel de bevuilde oppervlakte; vermijd opwarrelend stof.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

7 Hantering en opslag

Handling:
Informatie m.b.t. veilig hanteren: Stofvorming vermijden.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

 Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Opslag:
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Beschermen tegen hitte.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Droog bewaren.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

(Vervolg op blz. 3)
 NL
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Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten
worden:
14808-60-7 kwarts (SiO2)
MAC 0,075 mg/m³

Geldt voor respirabel stof
13463-67-7 titaandioxide
MAC 10 mg/m³
80-62-6 methylmethacrylaat
MAC 40 mg/m³, 10 ppm
94-36-0 dibenzoylperoxide
MAC 5 mg/m³

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Ademhalingsbescherming:
Wanneer de Occupational Exposure Limit (professionele blootstellingslimiet) overschreden wordt.
Filter A/P2
Handbescherming: Veiligheidshandschoenen
Handschoenmateriaal
Nitrielrubber
Butylrubber
Handschoenen uit PVC
Fluorrubber (Viton)
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:
Handschoenen uit leder
Handschoenen uit dikke stof
Oogbescherming:

 Nauw aansluitende veiligheidsbril

Gezichtsbescherming
Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

9 Fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens
Vorm: Poeder
Kleur: Volgens de produktbeschrijving
Reuk: Karakteristiek

Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.

Vlampunt: Niet bruikbaar.
(Vervolg op blz. 4)
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Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Dichtheid bij 20°C: 0,63500 g/cm³

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.
Organisch oplosmiddel: 0,0 %

Verdere gegevens Deze zijn typischen waarde niet vormen specificatie.

10 Stabiliteit en reactiviteit

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Stabiel bij omgevingstemperatuur.

Gevaarlijke reacties
Reacties met zware metalen.
Reacties met sterke alkaliën.
Reactie met aminen.
Reacties met reductiemiddelen.

Gevaarlijke afbraakprodukten: Koolmonoxyde en kooldioxyde

11 Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:
Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
13463-67-7 titaandioxide
Oraal LD50 > 10 000 mg/kg (rat)
Dermaal LD50 > 10 000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief LC50/4 h > 6,82 mg/l (rat)
84-61-7 dicyclohexylftalaat
Oraal LD50 30000 mg/kg (rat)

Primaire aandoening:
op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen.
aan het oog: Prikkeling
Overgevoeligheid: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG
voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Waterbezwaarlijkheid (NL) 9: Schadelijk voor in het water levende organismen.

 NL
(Vervolg op blz. 5)
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13 Instructies voor verwijdering

Produkt:
Aanbeveling:

 Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Europese afvalcatalogus
06 00 00 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
06 08 00 afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten
06 08 99 niet elders genoemd afval

Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer per zeeschip IMDG:
Marine pollutant: Neen

15 Wettelijk verplichte informatie

Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en
gekenmerkt.
Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:

 Xi Irriterend

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
methylmethacrylaat
dibenzoylperoxide
R-zinnen:
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
22 Stof niet inademen.
24 Aanraking met de huid vermijden.
37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gevaarklasse v. water: WGK 1 (VwVwS Anhang 4 vom 19.05.1999): weinig gevaarlijk voor water.
Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
Allen component EINECS geïnventariseerd.

 NL
(Vervolg op blz. 6)
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16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
Relevante R-zinnen
10 Ontvlambaar.
11 Licht ontvlambaar.
2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
36 Irriterend voor de ogen.
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

 NL
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Informatie over het produkt
Handelsnaam: Betochem 6000 Component B (Deys-NL)
Fabrikant/leverancier:
Deys Betontechniek Nederland BV
Gelreweg 5
NL - 3843 AN Harderwijk

Tel.:  ++31 / (0)341 / 41 51 48 (24 uur per dag)
Fax.: ++31 / (0)341 / 42 54 90
info@deys.nl
Inlichtingen in noodsituatie: 030 / 274 88 88.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering
Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1

methylmethacrylaat  Xi,  F; R 11-37/38-43 50-100%

CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4

N,N-dimethyl-p-toluïdine  T; R 23/24/25-33-52/53 2,0-5,0%

Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

Gevaaromschrijving:

 Xn Schadelijk
F Licht ontvlambaar

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet worden geëtiketteerd overeenkomstig de toepasselijke voorschriften.
R 11 Licht ontvlambaar.
R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.
R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

4 Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle
gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
(Vervolg op blz. 2)
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Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

Na inslikken:
Spoel de mond met water.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.
Dien een bewusteloze persoon nooit iets toe door de mond.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: CO2, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.

Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Verdere gegevens Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

Procedure voor het reinigen/opnemen:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

7 Hantering en opslag

Handling:
Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tanks vorzichtig openen en behandelen.
Aërosolvorming vermijden.
In geleegde bakken kunnen zich ontvlambare mengsels met lucht vormen..
Snijd, verhit, las niet in ongereinigde vaten, of maak geen gaten in vaten die niet zijn schoongemaakt.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Stof is brandbaar.

 Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Alleen in een tegen ontploffing beschermde omgeving gebruiken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.

(Vervolg op blz. 3)
 NL
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Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de vloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).

Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Alleen in een tegen ontploffing beschermde omgeving gebruiken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten
worden:
80-62-6 methylmethacrylaat
MAC 40 mg/m³, 10 ppm

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Ademhalingsbescherming:
Wanneer de Occupational Exposure Limit (professionele blootstellingslimiet) overschreden wordt.
Filter A/P2
Handbescherming: Veiligheidshandschoenen
Handschoenmateriaal
Butylrubber
Fluorrubber (Viton)
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:
Handschoenen uit leder
Handschoenen uit dikke stof
Oogbescherming:

 Nauw aansluitende veiligheidsbril

Gezichtsbescherming
Lichaamsbescherming:
Laarzen
Schort
Draag geschikte beschermende arbeidskleding

 NL
(Vervolg op blz. 4)
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9 Fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: Volgens de produktbeschrijving
Reuk: Karakteristiek

Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: -48°C
Kookpunt/kookpuntbereik: 101°C

Vlampunt: 10°C

Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

Ontploffingsgevaar: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel
vormen.

Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 2,1 Vol %
Bovenste: 12,5 Vol %

Dichtheid bij 20°C: 0,94 g/cm³

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water bij 20°C: 1,6 g/l

Viscositeit
Dynamisch bij 20°C: 10 mPas
Organisch oplosmiddel: 0,0 %

Verdere gegevens Deze zijn typischen waarde niet vormen specificatie.

10 Stabiliteit en reactiviteit

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

Gevaarlijke reacties
Reacties met peroxyden.
Reacties met zware metalen.

Gevaarlijke afbraakprodukten: Koolmonoxyde en kooldioxyde

11 Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:
Primaire aandoening:
op de huid: Er zijn geen gegevens beschikbaar over aanraking met de huid.
aan het oog: Het produkt kan bij directe aanraking irritatie veroorzaken.
Overgevoeligheid: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

12 Milieu-informatie

Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

 NL
(Vervolg op blz. 5)
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13 Instructies voor verwijdering

Produkt:
Europese afvalcatalogus
08 00 00 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN

COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT
08 04 00 afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)
08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):


ADR/GGVS/E klasse: 3 Brandbare vloeistoffen
Kemler-getal: 339
UN-nummer: 1247
Verpakkingsgroep: II
Omschrijving van het goed: 1247 METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD

Vervoer per zeeschip IMDG:


IMDG-klasse: 3 
UN-nummer: 1247
Label 3 
Verpakkingsgroep: II
EMS-nummer: F-E,S-D
Marine pollutant: Neen
Juiste technische benaming: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:


ICAO/IATA-klasse: 3 
UN/ID-nummer: 1247
Label 3 
Verpakkingsgroep: II
Juiste technische benaming: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

15 Wettelijk verplichte informatie

Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en
gekenmerkt.

(Vervolg op blz. 6)
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Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:

 Xn Schadelijk
F Licht ontvlambaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
methylmethacrylaat
N,N-dimethyl-p-toluïdine
R-zinnen:
11 Licht ontvlambaar.
20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
33 Gevaar voor cumulatieve effecten.
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).
24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
43 In geval van brand zand, kooldioxyde of een poederblusmiddel gebruiken. Nooit water gebruiken.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gevaarklasse v. water: WGK 1 (VwVwS Anhang 4 vom 19.05.1999): weinig gevaarlijk voor water.
Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
Allen component EINECS geïnventariseerd.

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
Relevante R-zinnen
11 Licht ontvlambaar.
23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
33 Gevaar voor cumulatieve effecten.
37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn

schadelijke effecten veroorzaken.
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