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

Identificatie van de stof of het 
preparaat:

AIR SOPRASEAL INT 

Gebruik van de stof of het preparaat: Mastic

Identificatie van de vennootschap / 
onderneming:

SOPREMA S.A.
14, rue de Saint Nazaire - BP 121
F-67025   Strasbourg CEDEX 1
France
Tel: +33 (0)3 88 79 84 00
Fax: +33 (0)3 88 79 84 01

Telefoonnummer voor noodgevallen 
(voor een behandelend arts bereikbaar):

NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88
EMERGENCY NUMBER : + 44 (0) 870 190 6777

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's: /

Specifieke risico's: /

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot 
risico's leiden:

Geen volgens de EG richtlijnen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Inademing: Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, half-liggend, en indien noodzakelijk arts 
raadplegen.

Kontact met de huid: Vooreerst huid met overvloedig water wassen en indien noodzakelijk arts raadplegen.

Kontakt met de ogen: Met overvloedig water wassen (gedurende 30 minuten) met ogen wijd open, soepele 
contactlenzen uit, en onmiddellijk arts raadplegen.

Inslikken: Niets laten drinken. Geen braken opwekken. Een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en): Alle soort blusmiddelen zijn toegelaten

Blusmiddel(en) die om 
veiligheidsredenen NIET gebruikt 
mogen worden:

Geen.

Speciale risico('s): Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende 
ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

Speciale beschermende uitrusting voor 
brandweerlieden:

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): Voor voldoende ventilatie zorgen.

Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Het product niet in de riolering laten komen.

Reinigingsmethode(n): Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verwijdering. Plaats afval 
in een container zodat het volgens de plaatselijke regels kan verwerkt worden (zie rubriek 13).

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering:

- Voorzorgsmaatregel(en): De regels van de arbeidsbescherming navolgen.

- Technische maatregel(en): Vermijd contact met huid en ogen. Vervuilde kleren uittrekken.
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Opslag:

- Voorzorgsmaatregel(en): Bewaar altijd product in containers van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container.

- Technische maatregel(en): Bewaar in verpakking voorzien van overdrukventiel.

- Opslag conditie(s): Aanbevolen opslagtemperatuur: 10-40°C

- Te vermijden substantie(s): /

- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

- Ongeschikte verpakkingsmaterialen: /

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregel(en): Zorg voor voldoende luchtverversing.

Controle parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):
  /

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.

- Bescherming van de handen: handschoenen

- Huid en lichaam bescherming: beschermend kleding

- Bescherming van de ogen: beschermbril

- Beheersing van milieublootstelling: /

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie:

- Voorkomen: pasta

- Kleur: .

- Geur: kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking 
tot de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu:

- PH: Niet vastgesteld.

- Kookpunt / traject: Niet vastgesteld.

- Vlampunt: Niet vastgesteld.

- Explosiegrenzen: /

- Relatieve dichtheid (water = 1): /

- Viscositeit: Niet vastgesteld.

- Wateroplosbaarheid: /

- Vetoplosbaarheid: /

- Solventoplosbaarheid: /

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Te vermijden stoffen: /

Gevaarlijke ontledingsproducten: Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals 
koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit:

- Inademing:  /

- Contact met de huid:  /
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- Oogkontakt: Geen oogirritatie.

- Inslikken:  /

12. MILIEU-INFORMATIE

Andere schadelijke effecten:

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval / ongebruikte producten: Laat het product niet in het riool of het oppervlaktewater terechtkomen.
verbranding

Verontreinigde verpakking: Recycleren heeft voorkeur ten opzichte van storten of verbranden.

Verdere informatie(s):

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie: Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

VN-nummer:  /

Land (Spoor / Weg: ADR/RID):

Zee (IMDG):

Lucht (ICAO/IATA):

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering: Het product moet niet geëtiketteerd worden in overeenstemming met EG richtlijnen betreffende 
de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen

EG nr: Niet van toepassing.

Symbo(ol)(len): Geen volgens de EG richtlijnen.

R-zin(nen):  Geen volgens de EG richtlijnen.

S-zin(nen):  Geen volgens de EG richtlijnen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Gebruik van de stof of het preparaat: Mastic

Historiek:

- Datum eerste uitgave: 13/09/2010

- Versie: 24a

Opgesteld door: SOPREMA (aderibreux@soprema.fr)
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