
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
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94b Datum van herziening:29/05/2012 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1Versie:

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

Productidentif icatie: FLAGCOL TF1 

Relevant geïdentif iceerd gebruik van 

de stof of het mengsel en ontraden 

gebruik:

.

Details betreffende de verstrekker van 

het veiligheidsinformatieblad:

SOPREMA S.A.

14, rue de Saint Nazaire - BP 121

F-67025   Strasbourg CEDEX 1

France

Tel: +33 (3) 88 79 84 00

Fax: +33 (3) 88 79 84 01

Telefoonnummer voor noodgevallen: NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88

EMERGENCY : + 44 (0) 870 190 6777

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling van de stof of het mengsel: /

EG nr: Niet van toepassing.

Etiketteringselementen (R - S):

- Symbo(ol)(len): F - Licht ontvlambaar ; Xn - Schadelijk ; N - Milieugevaarlijk

- R-zin(nen): 11  Licht ontvlambaar.

22  Schadelijk bij opname door de mond.

36/38  Irriterend voor de ogen en de huid.

51/53  Vergiftig voor in het w ater levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken.

65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

67  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

- S-zin(nen): 7  In goed gesloten verpakking bew aren.

16  Verw ijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

23  Gas / rook / damp / spuitnevel niet inademen.

43  Gebruik in geval van brand: ????

51  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

60  Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Belangrijkste risico's: Licht ontvlambaar.

Schadelijk bij opname door de mond.

Irriterend voor de huid.

Zeer vergiftig voor in het w ater levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Andere gevaren: /

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot 

risico's leiden:   • aceton; propaan-2-on; propanon - Id nr: 606-001-00-8 - EG nr: 200-662-2 - CAS nr: 67-64-1

  Conc. (gew . %):10 < C <= 15

 - R-S : Indeling: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 66 • R 67 •

 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 2 - Vlam - Gevaar - H225 SGH07 - STOT SE 3 - Uitroepteken - 

Waarschuw ing - H336 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B 

  

  • cyclohexaan - Id nr: 601-017-00-1 - EG nr: 203-806-2 - CAS nr: 110-82-7

  Conc. (gew . %):20 < C <= 35

 - R-S : Indeling: • F; R 11 • Xn; R 65 • Xi; R 38 • R 67 • N; R 50-53 •

 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 2 - Vlam - Gevaar - H225 SGH07 - STOT SE 3 - Uitroepteken - 
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Waarschuw ing - H336 - H335 - H335-336 - SGH08 - Asp. Tox. 1 - Gezondheidsgevaar - 

Gevaar - H304 - Skin Irrit. 2 - H315 SGH09 - Aquatic Acute 1 - Milieu - Waarschuw ing - H400 - 

Aquatic. Chronic 1 - H410

  

  • Solvent Naphta - Benzene < 0.1%

  Conc. (gew . %):20 < C <= 35

 - R-S : Symbo(o)l(en): F Xn - R-zin(nen): 10-20/21-37/38-51/53-65

 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 3 - Vlam - Waarschuw ing - H226 SGH07 - Acute Tox. 4 - 

Uitroepteken - Waarschuw ing - H312 - H332 - STOT SE 3 - H336 - SGH08 - Asp. Tox. 1 - 

Gezondheidsgevaar - Gevaar - H304 - Skin Irrit. 2 - H315 - Aquatic Acute 2 - SGH09 - Aquatic. 

Chronic 1 - Milieu - Waarschuw ing - H410

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Beschrijving van de 

eerstehulpmaatregelen:

- Algemeen advies: Nooit iets door de mond opgeven aan een bew usteloos persoon.

- Inademing: De patiënt in de buitenlucht brengen en w arm en rustig houden. Als de patiënt niet of 

onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Geen eten of drinken geven.

- Kontact met de huid: Vervuilde kleren uittrekken. Huid met overvloedig w ater en zeep w assen. Indien huidirritatie 

blijf t, arts raadplegen.

- Kontakt met de ogen: Met overvloedig w ater w assen (gedurende 20 minuten) met ogen w ijd open, soepele 

kontaktlenzen uit,en onmiddellijk arts raadplegen.

- Inslikken: Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken 

opw ekken.

Belangrijkste acute en uitgestelde 

symptomen en effecten:

- Inademing: Kan kortademigheid, een beklemmend gevoel in de borst, keelpijn en hoesten veroorzaken.

- Contact met de huid: Langdurig of herhaald contact met huid of slijmvliezen kan symptomen van irritatie 

tew eegbrengen zoals roodheid, blaarvorming, huidontsteking...

- Oogkontakt: Indien de vloeistof in de ogen komt, kan deze irritatie geven.

- Inslikken: Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Vermelding van de vereiste 

onmiddellijke medische verzorging en 

speciale behandeling :

Bij tw ijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen: poeder, alcoholbestendig schuim, sproeistraal w ater, kooldioxide

Blusmiddel(en) die om 

veiligheidsredenen NIET gebruikt 

mogen w orden:

Geen vaste w aterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

Speciale gevaren die door de stof of 

het mengsel w orden veroorzaakt:

Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. 

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

Advies voor brandw eerlieden: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF DE MENGSEL

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, 

beschermde uitrusting en 

noodprocedures:

Ontstekingsbronnen w egnemen en de ruimte goed ventileren. Adem de dampen en/of deeltjes 

niet in. Volg de beschermende maatregelen, zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8.

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Indijken en tegenhouden van gemorst product. Voorkom  vloeistof in riolering, w aterpijp, 

ondergrond en fundering.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -

materiaal:

Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verw ijdering.
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Verw ijzing naar andere rubrieken: /

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering:

- Voorzorgsmaatregelen voor het 

veilig hanteren van de stof of het 

mengsel:

Vermijd contact met huid en ogen. Dampen niet inademen. Niet eten, drinken of roken in 

plaatsen w aar product w ordt gebruikt.

- Technische maatregel(en): Voorkom de opbouw  van elektrostatische ladingen (o.a. door aarden). Ventilatie, plaatselijke 

afzuiging of adembescherming.

- Gebruiksraadgeving(en): Houd de container goed gesloten. Bescherm het product tegen hitte, vonken en open vuur. 

Gereedschappen die vonken mogen niet gebruikt w orden.

Opslag:

- Voorw aarden voor een veilige 

opslag, met inbegrip van incompatibele 

producten:

Verw ijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen. Roken 

verboden. Geen onbevoegd personeel in de lokalen.

- Technische maatregel(en): Onbrandbare en ondoordringbare ondergrond opvangbak.

- Opslag conditie(s): Verpakking droog houden. Sla het product op onder een temperatuur tussen in een droge, 

goed geventileerde ruimte, uit de buurt van w armtebronnen en direct zonlicht. In 

oorspronkelijke verpakking bew aren.

- Te vermijden substantie(s): Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk 

basische en sterk zure materialen

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

Specif iek eindgebruik: /

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controleparameters:

- Blootstellingslimiet(en): • aceton; propaan-2-on; propanon : VME ppm = 300 - VME mg/m³ = 1210

• cyclohexaan : VME ppm = 300 - VME mg/m³ = 1030

- Technische maatregel(en): Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Indien deze niet voldoende zijn om 

de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de blootstellingsgrens te 

houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming gedragen te w orden. Extra persoonlijke 

bescherming: A/P2-stofmasker voor organische damp en schadelijk stof.

Maatregelen ter beheersing van 

blootstelling:

- Bescherming ademhalingsw egen: Indien personeel w ordt blootgesteld aan een niveau boven het maximum, dan moeten zij 

gebruik maken van de juiste, goedgekeurde ademhalingsbescherming. Extra persoonlijke 

bescherming: A/P2-stofmasker voor organische damp en schadelijk stof.

- Bescherming van de handen: handschoenen bestand tegen oplosmiddelen

- Huid en lichaam bescherming: Het personeel zou beschermende kledij moeten dragen.

- Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbril die beschermt tegen spetters.

Hygiënische maatregel(en): Was handen en gezicht vòòr een pauze of aan einde van uw  w erkzaamheden. Niet eten of 

drinken tijdens gebruik. Neem een douche na afloop van de w erkdag.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Informatie over fysische en chemische 

basiseigenschappen:

- Voorkomen: vloeistof

- Kleur: blauw

- Geur: aromatisch

- PH: Niet vastgesteld.
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- Kookpunt / traject: 55°C

- Vlampunt: -26°C

- Zelfontbrandingstemperatuur: >200°C

- Explosiegrenzen: LIE 1,1% - LSE 7.4%

- Dampspanning: 17.2 kPa (20°C)

- Relatieve dichtheid (w ater = 1): 0.81 g/cm3

- Viscositeit: 300 mPa,s (+/- 50 mPas)

Overige informatie:

- Wateroplosbaarheid: No - Non

- Vetoplosbaarheid: /

- Solventoplosbaarheid: /

Andere gegevens:

Andere gegeven(s):

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

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

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.

Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen bij normaal gebruik.

Te vermijden omstandigheden: Vermijd temperaturen boven  25°C Geen open vuur, geen vonken en niet roken.

Chemisch op elkaar inw erkende 

materialen:

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk zure materialen, met amines, alcohol en w ater.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische 

effecten:

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Acute toxiciteit:

- Inademing: Kan kortademigheid, een beklemmend gevoel in de borst, keelpijn en hoesten veroorzaken.

- Contact met de huid: Langdurig of herhaald contact met huid of slijmvliezen kan symptomen van irritatie 

tew eegbrengen zoals roodheid, blaarvorming, huidontsteking...

- Oogkontakt: Indien de vloeistof in de ogen komt, kan deze irritatie geven.

- Inslikken: Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Sensibilisatie: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit: /

Persistentie en afbreekbaarheid: Niet vastgesteld.

Bioaccumulatie: Niet vastgesteld.

Mobiliteit in de bodem: Niet vastgesteld.

Andere schadelijke effecten: Niet vastgesteld.

Resultaten van PBT- en zPzB-

beoordeling:

Niet vastgesteld.

Algemene informatie: Het product mag niet in riolering of oppervlaktew ater terechtkomen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
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Afvalverw erkingsmethoden: Afval niet in de gootsteen w erpen.

Verontreinigde verpakking: Verpakkingen blijven gevaarlijk als ze leeg zijn. Blijf  veiligheidsvoorschriften volgen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie: Het product transporteren in overeenstemming met de beschikkingen van het ADR voor het 

w egvervoer, RID voor de spoorw egen, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor 

luchtvervoer.

VN-nummer: 1133

Land (Spoor / Weg: ADR/RID):

- Juiste ladingnaam overeenkomstig 

de modelreglementen van de VN:

ADHESIVES

- Transportgevarenklasse(n): 3

- Verpakkingsgroep: II

Zee (IMDG):

- Juiste ladingnaam overeenkomstig 

de modelreglementen van de VN:

ADHESIVES

- Klasse: 3

- Verpakkingsgroep: II

- Mariene verontreiniging: Yes - Oui

Lucht (ICAO/IATA):

- Juiste ladingnaam overeenkomstig 

de modelreglementen van de VN:

ADHESIVES

- ICAO/IATA klasse: 3

- Verpakkingsgroep: II

Milieugevaren: Milieugevaarlijk

Bijzondere voorzorgen voor de 

gebruiker:

/

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage 

II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

/

15. REGELGEVING

Specif ieke veiligheids-, gezondheids- 

en milieureglementen en -w etgeving 

voor de stof of het mengsel:

Règlement CE 453 - 2010

Règlement CE 790 - 2009

Règlement CE 1272 - 2008

Règlement CE 1907 - 2006

Chemischeveiligheidsbeoordeling: /

16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de in rubriek 3 

genoemde R-zinnen:

R11 Licht ontvlambaar.

R36 Irriterend voor de ogen.

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

R38 Irriterend voor de huid.

R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R50/53 Zeer vergiftig voor in het w ater levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R10 Ontvlambaar.

R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

R37/38 Irriterend voor de ademhalingsw egen en de huid.

R51/53 Vergiftig voor in het w ater levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken.
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Historiek:

- Datum eerste uitgave: 14/10/2010

- Datum vorige revisie: 29/05/2012

- Datum van herziening: 29/05/2012

- Versie: 94b

Opgesteld door: SOPREMA - mkulinicz@soprema.fr
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