Polijstmiddel DuoBond
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 26/10/2016

Datum herziening: 02/02/2016

:

Versie: 1.1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.

Productidentificatie

Naam

:

Productvorm

: Mengsel

Polijstmiddel DuoBond

1.2.

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie

: Industrieel

Gebruik van de stof of het mengsel

: Polijstmiddel voor plastic & glas

1.2.2.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Duobond International BV
Laarakkerweg10
5061 JR Oisterwijk - Nederland
T +31 (0) 13 544 44 40 - F +31 (0) 13 543 81 48
info@duobond.com - http://www.duobond.com/
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Land
België

Organisatie/Bedrijf
Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum

Adres
Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid

Noodnummer
+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie
Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H335

Aquatic Chronic 2

H411

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16
2.2.

Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)

:

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen

: Quartz Chrystalline (SiO2); Destillaat (petroleum)

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P261 - Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P273 - Voorkom lozing in het milieu
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen

GHS07

2.3.

GHS09

GHS08

Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.

Stof

Niet van toepassing
3.2.

Mengsel

Naam

Productidentificatie

%

Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Destillaat (petroleum)

(CAS-nr) 64742-47-8
(EG nr) 265-149-8
(EU-Identificatienummer) 649-422-00-2

25

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Quartz Chrystalline (SiO2)

(CAS-nr) 14808-60-7
(EG nr) 238-878-4

10

STOT RE 1, H372

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing

: Breng het slachtoffer in de frisse lucht.

EHBO na contact met de huid

: De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,
vervolgens spoelen met warm water.

EHBO na contact met de ogen

: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend
water spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

EHBO na opname door de mond

: Niet laten braken. Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen. Raadpleeg een arts die zal
beslissen over noodzaak en wijze van het legen van de maag.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels na contact met de huid
4.3.

: Droge huid. Prikkeling/irritatie van de huid.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

: Kooldioxide (CO2). Water. Schuim. Droge Chemicaliën.

Ongeschikte blusmiddelen

: Geen enkele bekend.

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

: Geen brandgevaar.

Explosiegevaar

: Geen direct explosiegevaar.

Reactiviteit in geval van brand

: Geen gegevens beschikbaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

: Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

5.3.

Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Draag geschikte beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
6.1.2.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
6.2.

: Draag geschikte beschermende kleding. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

: Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : "Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke
bescherming".

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

6.4.

: Indien mogelijk, stop de produktstroom. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp
van een absorberend product. Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in
een voor verwijdering geschikte bak.

Verwijzing naar andere rubrieken

zie hoofdstuk 8.
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking

: Kontakt met de huid en de ogen vermijden. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar het
product wordt gebruikt. Vermijd onnodige blootstelling.

Hygiënische maatregelen

: Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden
7.3.

: Bewaar de verpakking goed gesloten en op een goed geventileerde plaats. Beschermen tegen
bevriezing.

Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.

Controleparameters

Quartz Chrystalline (SiO2) (14808-60-7)
België
Grenswaarde (mg/m³)

0,1 mg/m³ De grenswaarde geldt voor kwarts en tripoli.
Voor tridymiet en cristoballiet geldt een grenswaarde
van 0,05 mg/m3 resp. fractie als TGG-8uur.

Destillaat (petroleum) (64742-47-8)
EU
IOELV TWA (ppm)
EU
IOELV STEL (ppm)
8.2.

500 ppm
200 ppm

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
In een goed geventileerde ruimte werken. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar
mogelijk blootstelling plaatsvindt.
Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen. Handschoenen. Nauwaansluitende bril.
Bescherming van de handen:
Type

Materiaal

Penetratie

Dikte (mm)

Norm

Wegwerphandschoenen

nitrilrubber (NBR)

6 (> 480 minuten)

0.11

EN 374

Bescherming van de ogen:
Chemische stofbril of veiligheidsbril
Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen:
Toestel

Type filter

Voorwaarde

Norm

Gasfilters

Type P2

Bescherming tegen dampen

EN 143

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: gebroken wit.

Geur

: Geen gegevens beschikbaar

Geurdrempelwaarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: 10,1 - 10,5

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: 100 °C
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Vlampunt

: 65 °C

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontbindingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning

: <1

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid

: 1,03 g/cm³

Oplosbaarheid

: Het product dispergeert in het water.

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2.

Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Geen onder normale omstandigheden.
10.2.

Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Geen enkele bekend.
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Basen. Oxiderende stoffen.
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden (CO, CO2).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Niet ingedeeld

Quartz Chrystalline (SiO2) (14808-60-7)
LD50 oraal rat

> 22500 mg/kg

Destillaat (petroleum) (64742-47-8)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)

> 5000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 5,28

Huidcorrosie/-irritatie

: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

pH: 10,1 - 10,5
pH: 10,1 - 10,5
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Destillaat (petroleum) (64742-47-8)
LC50 vissen 1
ErC50 (algen)
ErC50 (andere waterplanten)
12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

Destillaat (petroleum) (64742-47-8)
Persistentie en afbreekbaarheid
12.3.

1 - 10 mg/l
1 - 10 mg/l
1 - 10 mg/l

Bevat (een) niet gemakkelijk biologisch afbreekbare component(en).

Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.4.

Mobiliteit in de bodem

Destillaat (petroleum) (64742-47-8)
Ecologie - bodem
12.5.

Drijft op water. Het product verdampt uit een waterige oplossing en uit de bodem.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6.

Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving
14.2.

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing
14.3.

Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing
14.4.

Verpakkingsgroep

Niet van toepassing
14.5.

Milieugevaren

Milieugevaarlijk

: Ja

Mariene verontreiniging

: Ja

Overige informatie

: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1.

Landtransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.2.

Transport op open zee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.3.

Luchttransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.4.

Transport op binnenlandse wateren

Verboden vervoer (ADN)
14.7.

: Nee

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing
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RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1.

EU-voorschriften

Bevat geen enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Seveso Informatie
15.1.2.

:

Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar
15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:
Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT RE 1
STOT SE 3
STOT SE 3
H304
H315
H319
H335
H336
H372
H411

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Aspiratiegevaar, Categorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de
luchtwegen
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

SDS_EU_Mardenkro (REACH bijlageII)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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