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=================================================== ===================== 
                        VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ( KIT) 
    
=================================================== ===================== 
 
      Documentnummer    : 16-1399-1        Uitgifte datum       : 03/01/2007 
      Versie            : 4,00             Vervangt             : 16/11/2005 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
    IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMI NG 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
    1.1 Identificatie van het preparaat: 
      3M SCOTCH-WELD DP-8005 ADHESIVE KIT 
 
    1.3 3M Artikelnummer(s): 
      FS-9100-2896-8, FS-9100-4048-4 
 
    1.4 Identificatie van de onderneming: 
      3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2383 NW Z OETERWOUDE 
      Postbus 193, 2300 AD LEIDEN, Tel. 071-5450450  Fax 071-5450212 
      E-mail: innovation.nl@mmm.com 
      Internet: www.3m.com/nl 
 
    1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen: 
      Ingeval van vergiftiging of (dreigende) milie uschade door dit product 
      kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en 
      Milieuzaken telefoon 071-5450266, of buiten k antooruren 071-5450450. 
      Ook kunt u contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen 
      Informatie Centrum (NVIC) telefoon 030-274888 8 (alleen bereikbaar 
      voor een behandelend arts bij accidentele ver giftiging). 
 
    Informatie over kit: 
      16-1397-5       3M SCOTCH-WELD DP-8005 ADHESI VE PART B 
      16-1398-3       3M SCOTCH-WELD DP-8005 ADHESI VE PART A 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
    INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
    Overige informatie met betrekking tot het vervo er: 
      Geen gevaarlijke stof voor alle vervoerswijze n (ADR/IMO/IATA). 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
    OVERIGE INFORMATIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
    Reden voor herziening: 
      Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/EG . 
      18/12/01: Product id nr. toegevoegd (bl) 
      10/04/02: Product id nr. verwijderd (mv) 
      11/09/02: Rubr. 14 (mv) 
      24/09/04: Product id nr. verwijderd (bl) 
      Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58/E G. 
      25/07/05: Product id nr. toegevoegd (bl) 
      13/10/05: Product id nr. toegevoegd (mv) 
      16/11/05: Product id nr. verwijderd (bl) 
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=================================================== ===================== 
                            VEILIGHEIDSINFORMATIEBL AD 
=================================================== ===================== 
 
   Documentnummer    : 16-1398-3        Uitgiftedat um       : 03/01/2007 
   Versie            : 4,00             Vervangt            : 24/09/2004 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
              1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      1.1 Identificatie van het preparaat: 
        3M SCOTCH-WELD DP-8005 ADHESIVE PART A 
 
      1.2 Gebruik van het preparaat: 
        Component van lijm 
 
      1.3 3M Artikelnummer(s): 
 
      1.4 Identificatie van de onderneming: 
        3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2383 NW  ZOETERWOUDE 
        Postbus 193, 2300 AD LEIDEN, Tel. 071-54504 50 Fax 071-5450212 
        E-mail: innovation.nl@mmm.com 
        Internet: www.3m.com/nl 
 
      1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen: 
        Ingeval van vergiftiging of (dreigende) mil ieuschade door dit 
        product kan contact worden opgenomen met de  afdeling Toxicologie en 
        Milieuzaken telefoon 071-5450266, of buiten  kantooruren 
        071-5450450. 
        Ook kunt u contact opnemen met het Nationaa l Vergiftigingen 
        Informatie Centrum (NVIC) telefoon 030-2748 888 (alleen bereikbaar 
        voor een behandelend arts bij accidentele v ergiftiging). 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
               2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER D E BESTANDDELEN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Ingrediënten                          CAS Num mer         Percentage 
     ------------------------------------- -------- ---------- ------------- 
      Polyester adipaat                     geen                  40 - 60 
      2-Ethyl-2-[[3-(2-methylaziridin- 1-    64265- 57-2           10 - 30 
      yl)propionyl]methyl]propaan-1,3-diyl 
      bis(2-methylaziridine-1-propionaat) 
      EU gevaarsymbolen & R-zinnen: Xi,Xn; R:38-41- 42-43 (Ingedeeld 
      door 3M) 
      EU Nummer: EINECS 264-763-3 
      Hexaethyl[mu-(1,6-hexaandiamine-      223674- 50-8           10 - 30 
      kappa.N:kappa.N')]diboor 
      EU gevaarsymbolen & R-zinnen: F,Xi,Xn; R:11-2 2-36-43 (Ingedeeld 
      door 3M) 
      Siliciumdioxide                         7631- 86-9              < 2 
      EU Nummer: EINECS 231-545-4 
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--------------------------------------------------- --------------------- 
                         3 IDENTIFICATIE VAN DE GEV AREN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Waarschuwingszinnen: 
        R41        Gevaar voor ernstig oogletsel. 
        R38        Irriterend voor de huid. 
        R42/43     Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij inademing 
                   of contact met de huid. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                            4 EERSTEHULPMAATREGELEN  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Oogcontact: 
        Raadpleeg onmiddellijk een arts. Onmiddelli jk de ogen spoelen met 
        grote hoeveelheden water gedurende tenminst e 15 minuten. 
 
      Huidcontact: 
        Verontreinigde kleding en schoenen uittrekk en. De huid onmiddellijk 
        met grote hoeveelheden water afspoelen. Raa dpleeg een arts. Voor 
        hergebruik verontreinigde kleding en schoen en schoonmaken. 
 
      Inhalatie: 
        Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Ind ien klachten optreden, 
        een arts raadplegen. 
 
      Inslikken: 
        Het braken niet opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Het 
        slachtoffer twee glazen water laten drinken . Dien nooit iets via de 
        mond toe aan een bewusteloos persoon. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                         5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREG ELEN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Geschikte blusmiddelen: 
        Normaal brandbaar materiaal. Gebruik brandb lussers met klasse A 
        brandblusmiddelen (bijv. water of schuim) 
 
      Niet te gebruiken blusmiddel(en): 
        Geen 
 
      Speciale blootstellinggevaren: 
        Niet ontvlambaar: normaal brandbaar materia al 
 
      Beschermende uitrusting voor brandweerlieden:  
        Volledige beschermende kleding dragen waaro nder een helm, een 
        ademluchttoestel, een brandbestendige jas e n broek voorzien van een 
        afdichting aan de armen, de benen en het mi ddel, een gelaatsscherm 
        en een hoofdbedekking. 
 
      Specifieke maatregelen: 
        Niet van toepassing. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
            6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN  VAN HET PREPARAAT 
--------------------------------------------------- --------------------- 
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      Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
 
      Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
        De ruimte ontruimen en onbeschermd personee l verwijderen. De ruimte 
        beluchten. Bij grote lekken of lekken in ee n besloten ruimte, 
        zorgen voor mechanische ventilatie zodat de  dampen kunnen 
        dispergeren of ontsnappen. Waarschuwing: ee n motor kan een 
        ontstekingsbron zijn en kan ervoor zorgen d at brandbare gassen of 
        dampen in het gebied waar gemorst is, gaan branden of ontploffen. 
        Het gemorste materiaal verzamelen. In geslo ten houder opbergen. 
 
      Specifieke maatregelen: 
        Met lijm verontreinigd textiel of papier op bergen in een 
        afsluitbare metalen houder (bijvoorbeeld ee n metalen vat) en 
        bedekken met water. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                              7 HANTERING EN OPSLAG  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Hantering: 
        Uitsluitend voor industrieel of professione el gebruik. 
 
      Opslag: 
 
      Te vermijden stoffen/omstandigheden: 
        Verwijderd van zuren bewaren. Verwijderd va n warmte bewaren. 
        Verwijderd van zonlicht bewaren. 
 
      Ventilatie: 
        Verpakking in goed geventileerde ruimte bew aren. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
    8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ PERSOONLIJKE BESCHERMING 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Technische maatregelen: 
        Uitsluitend gebruiken met geschikte plaatse lijke afzuiging. 
        Zorgen voor een geschikte plaatselijke afzu iging boven open 
        houders. 
        Indien het product is verhit, voor voldoend e ventilatie zorgen. 
        Niet gebruiken in een afgesloten ruimte of ruimten met weinig of 
        geen ventilatie. 
        Gebruik algemene ventilatie en/of plaatseli jke afzuiging om de in 
        de lucht aanwezige deeltjes beneden de bero epsmatige 
        blootstellinglimieten te houden. 
        Bij gebrekkige plaatselijke afzuiging, een geschikt 
        ademhalingsbeschermingsmiddel gebruiken. 
 
      Blootstellinggrenswaarden: 
        Voor een of meerdere bestanddelen van dit p reparaat, welke zijn 
        vermeld in rubriek 2, is de MAC-waarde niet  vastgesteld. 
        Voor het(de) hierna genoemd(e) bestandde(e) l(en) is de MAC-waarde 
        wel 
        vastgesteld. 
 
      Siliciumdioxide (7631-86-9) 
          MAC-waarde TGG: 0,15 mg/kg (als respirabe l stof). 
 
      Beheersing van blootstelling: 
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      Ademhalingswegen: 
        Het inademen van dampen, nevels en spuitnev els vermijden. 
        Selecteer een van de hierna genoemde goedge keurde 
        beschermingsmiddelen rekening houdende met de hoeveelheid aanwezige 
        contaminerende stof en conform de geldende wetgevingen: 
        Half/volgelaatsmasker met filters tegen org anische dampen. 
        Raadpleeg ingeval van twijfel uw leidinggev ende/veiligheidskundige 
        of 3M Nederland B.V. voor technische onders teuning bij de keuze van 
        een juiste ademhalingsbescherming: tel. 071 - 5 450 327. 
 
      Inslikken: 
        Niet eten, drinken of roken tijdens het geb ruik van dit product. 
 
      Handen: 
        Bij gebruik van dit materiaal, geschikte ha ndschoenen dragen, 
        bijvoorbeeld vervaardigd door Nomex, om bra ndwonden te voorkomen. 
        Vermijd huidcontact met het hete materiaal.  
        Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken,  gemaakt van onderstaand 
        materiaal: 
        Butylrubber 
        Nitrilrubber 
        Polyethyleen 
        Polyvinylalcohol 
 
      Ogen: 
        Aanraking met de ogen vermijden. 
        Voorkom oogcontact met dampen, nevels en sp roeinevels. 
        Om aanraking met de ogen te vermijden, de v olgende 
        beschermingsmiddelen dragen, indien nodig t ezamen met andere: 
        Draag een goedgekeurde veiligheidsbril (al of niet met zijkapjes). 
 
      Huid: 
        Aanraking met de huid vermijden. 
 
      Specifieke maatregelen: 
        Breng bij het voor gebruik gelijkzetten van  de twee zuigers niet 
        gemengde lijm aan op een schoon, vrij van o plosmiddelen en niet 
        poreus oppervlak aan, zoals aluminium folie  of een glazen of 
        metalen houder. Breng geen niet gemengde li jm aan op papier, 
        handdoek of lap. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                      9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGEN SCHAPPEN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Fysische toestand, kleur en geur:      Witte vloeibare pasta met een 
                                             milde geur 
 
      Vlampunt:                              = 121, 11 °C 
 
      Dampspanning:                          < 0,1 mmHg 
 
      Relatieve dichtheid:                   = 1,06 3 g/ml 
 
      Oplosbaarheid:                         0.1-1. 0 % 
 
      Viscositeit:                           = 4900 0 centipoise 
 
      Vluchtige organische stoffen:          = 65 g /l EPA24A  bij 110 



 

 

 

 

 

 

Postbus 2196 - 8203 AD Lelystad - Telefoon: +31 (0) 320-260261 - Fax: +31 (0) 320-260050 - E-mail: info@van-asperen.nl - Web: www.van-asperen.nl 
 

                                             graden  C 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                         10 STABILITEIT EN REACTIVI TEIT 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Stabiliteit en gevaarlijke reacties: 
        Stabiel. Gevaarlijke polymerisatie komt nie t voor. 
 
      Te vermijden stoffen: 
        Sterke zuren 
        Warmte 
 
      Gevaarlijke ontledingsproducten: 
        Stikstofoxiden 
        Aldehyden 
        Amineverbindingen 
        Giftige dampen, gassen of deeltjes 
        Koolmonoxide 
        Kooldioxide 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                          11 TOXICOLOGISCHE INFORMA TIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Effecten en symptomen na inhalatie: 
        Kan na inademing worden geabsorbeerd en daa rdoor schadelijke 
        effecten veroorzaken in het doelorgaan. Irr itatie van de 
        luchtwegen; symptomen kunnen omvatten: pijn  aan keel of neus, 
        hoesten en niezen. Een langdurige of herhaa ldelijke blootstelling 
        kan volgende symptomen veroorzaken: Overgev oeligheid van het 
        ademhalingsstelsel; symptomen kunnen omvatt en: moeilijke 
        ademhaling, piepende ademhaling, beklemming  op de borstkas en 
        shock. 
 
      Effecten en symptomen na inslikken: 
        Kan na inslikken opgenomen worden door het lichaam en nadelige 
        gezondheidseffecten veroorzaken in het doel orgaan. Irritatie van 
        het maag-darmstelsel; symptomen kunnen omva tten: pijn, braken, 
        gevoelige buik, braakneiging, bloedbraken e n bloedverlies bij de 
        stoelgang. 
 
      Effecten en symptomen na contact met de huid:  
        Huidresorptie in schadelijke hoeveelheden m ogelijk. Huidirritatie 
        (ernstig); symptomen kunnen omvatten: roodh eid, zwelling, jeuk, 
        droge huid, kloofvorming, blaarvorming en p ijn. Een langdurige of 
        herhaaldelijke blootstelling kan volgende s ymptomen veroorzaken: 
        Contactallergie; symptomen kunnen omvatten:  roodheid, zwelling, 
        blaarvorming en jeuk. 
 
      Effecten en symptomen na contact met de ogen:  
        Chemische brandwonden van de ogen door corr osieve producten; 
        symptomen kunnen omvatten: vertroebeling va n de cornea, chemische 
        brandwonden, pijn, tranende ogen, zweervorm ing en vermindering of 
        verlies van het gezichtsvermogen. 
 
      Andere effecten/gegevens: 
        Een langdurige of herhaaldelijke blootstell ing kan volgende 
        symptomen veroorzaken: Leverbeschadiging: t ekenen/symptomen kunnen 
        omvatten: verminderde eetlust, gewichtsverl ies, moeheid, zwakte, 
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        gevoelige buik en gele huidskleur. Nierbesc hadiging: 
        tekenen/symptomen kunnen omvatten: verminde rde of geen 
        urineproductie, verhoogde serum creatinine,  lage rugpijn, verhoogd 
        proteïnegehalte in de urine en een verhoogd  
        bloedureumstikstofgehalte. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                              12 MILIEU-INFORMATIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                        13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJD ERING 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Omschrijving: 
        Deel van twee-componentenlijm 
 
      Afvalverwerkingsmethoden: 
        Vernietigen bij een industriële of commerci ële faciliteit met ander 
        brandbaar materiaal Als alternatief kan men  het afval aanbieden aan 
        een officiële afvalverwerker voor chemisch afval. 
 
      Productverpakking: 
        Zie "Product zoals verkocht". Indien leeg e n gereinigd: geen 
        gevaarlijke afvalstof. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                  14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Overige informatie met betrekking tot het ver voer: 
        Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van  de kit. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                       15 WETTELIJK VERPLICHTE INFO RMATIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
    Afleveringsetikettering 
 
      Gevaarssymbolen: 
        Xn Schadelijk 
 
      Waarschuwingszinnen: 
        R41        Gevaar voor ernstig oogletsel. 
        R38        Irriterend voor de huid. 
        R42/43     Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij inademing 
                   of contact met de huid. 
 
 
      Veiligheidsaanbevelingen: 
        S51        Uitsluitend op goed geventileerd e plaatsen 
                   gebruiken. 
        S23A       Damp niet inademen. 
        S24/25     Aanraking met de ogen en de huid  vermijden. 
        S37/39A    Draag geschikte handschoenen en een bescher- 
                   mingsmiddel voor de ogen. 
        S26        Bij aanraking met de ogen onmidd ellijk met 
                   overvloedig water afspoelen en d eskundig 
                   medisch advies inwinnen. 
        S28B       Na aanraking met de huid onmidde llijk wassen 



 

 

 

 

 

 

Postbus 2196 - 8203 AD Lelystad - Telefoon: +31 (0) 320-260261 - Fax: +31 (0) 320-260050 - E-mail: info@van-asperen.nl - Web: www.van-asperen.nl 
 

                   met veel water. 
        S45        Bij een ongeval of indien men zi ch onwel voelt, 
                   onmiddellijk een arts raadplegen  (indien 
                   mogelijk dit etiket tonen). 
        3M         Waarschuwing! - Dit preparaat be vat een nog niet 
                   volledig geteste stof. 
 
 
      Bevat: 
        2-Ethyl-2-[[3-(2-methylaziridin- 1-yl)propi onyl]methyl]propaan-1, 
        3-diyl bis(2-methylaziridine-1-propionaat);  Hexaethyl[mu-(1, 
        6-hexaandiamine- kappa.N:kappa.N')]diboor 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                              16 OVERIGE INFORMATIE  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Lijst van volledige R-zinnen: 
        R11        Licht ontvlambaar. 
        R22        Schadelijk bij opname door de mo nd. 
        R36        Irriterend voor de ogen. 
        R38        Irriterend voor de huid. 
        R41        Gevaar voor ernstig oogletsel. 
        R42        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij inademing. 
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact 
                   met de huid. 
 
 
      Gebruiksbeperkingen: 
        Uitsluitend bedoeld voor industrieel/profes sioneel gebruik. 
 
      Reden voor herziening: 
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/ EG. 
        24/06/03: Rubr. 2 t/m 13 en 15 (bl) 
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58 /EG. 
        24/09/04: Rubr. 13 (bl) 
        03/01/07: Algehele controle (bl) 
 
 
 
    Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste z orgvuldigheid 
    opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende 
    gegevens met betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder 
    normale omstandigheden. 3M is niet aansprakelij k voor enige directe 
    of indirecte schade, die het gevolg is van onju ist gebruik van dit 
    product. 
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=================================================== ===================== 
                            VEILIGHEIDSINFORMATIEBL AD 
    
=================================================== ===================== 
      Documentnummer    : 16-1397-5        Uitgifte datum       : 03/01/2007 
      Versie            : 3,00             Vervangt             : 24/09/2004 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
              1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      1.1 Identificatie van het preparaat: 
        3M SCOTCH-WELD DP-8005 ADHESIVE PART B 
 
      1.2 Gebruik van het preparaat: 
        Component van lijm 
 
      1.3 3M Artikelnummer(s): 
 
      1.4 Identificatie van de onderneming: 
        3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2383 NW  ZOETERWOUDE 
        Postbus 193, 2300 AD LEIDEN, Tel. 071-54504 50 Fax 071-5450212 
        E-mail: innovation.nl@mmm.com 
        Internet: www.3m.com/nl 
 
      1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen: 
        Ingeval van vergiftiging of (dreigende) mil ieuschade door dit 
        product kan contact worden opgenomen met de  afdeling Toxicologie en 
        Milieuzaken telefoon 071-5450266, of buiten  kantooruren 
        071-5450450. 
        Ook kunt u contact opnemen met het Nationaa l Vergiftigingen 
        Informatie Centrum (NVIC) telefoon 030-2748 888 (alleen bereikbaar 
        voor een behandelend arts bij accidentele v ergiftiging). 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
               2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER D E BESTANDDELEN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Ingrediënten                          CAS Num mer         Percentage 
    ------------------------------------- --------- --------- ------------- 
      Tetrahydrofurfurylmethacrylaat          2455- 24-5           40 - 60 
      EU gevaarsymbolen & R-zinnen: Xi; R:36-37-38 (Ingedeeld door 3M) 
      EU Nummer: EINECS 219-529-5 
      Acrylonitril-butadieen-styreen hars     9003- 56-9           10 - 30 
      2-Ethylhexyl-2-methylpropenoaat          688- 84-6           10 - 30 
      EU gevaarsymbolen & R-zinnen: N,Xi; R:36-37-3 8-43-51/53 
      (Ingedeeld door leverancier) 
      EU Nummer: EINECS 211-708-6 
      Keramische materialen producten,       66402- 68-4            1 - 5 
      chemicaliën 
      EU Nummer: EINECS 266-340-9 
      [2-[(2-Methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl]    20882- 04-6            1 - 3 
      hydrogeensuccinaat 
      EU Nummer: EINECS 244-096-4 
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--------------------------------------------------- --------------------- 
                         3 IDENTIFICATIE VAN DE GEV AREN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Waarschuwingszinnen: 
        R36/37/38  Irriterend voor de ogen, de adem halingswegen en 
                   de huid. 
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact 
                   met de huid. 
        R52/53     Schadelijk voor in het water lev ende 
                   organismen; kan in het aquatisch  milieu op 
                   lange termijn schadelijke effect en veroorzaken. 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                            4 EERSTEHULPMAATREGELEN  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Oogcontact: 
        Ogen onmiddellijk met overvloedig water spo elen. Indien irritatie 
        aanhoudt oogarts raadplegen. 
 
      Huidcontact: 
        Huid afspoelen met overvloedig water. Indie n irritatie aanhoudt, 
        arts raadplegen. 
 
      Inhalatie: 
        Voor frisse lucht zorgen. Indien de ademhal ing is gestopt, 
        reanimatie toepassen. Bij ademhalingsmoeili jkheden onmiddellijk 
        voor medische hulp zorgen. 
 
      Inslikken: 
        GEEN braken opwekken. Twee glazen water lat en drinken. Raadpleeg 
        een arts. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                         5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREG ELEN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Geschikte blusmiddelen: 
        Sproeistraal water 
        Kooldioxide 
        Poederblusmiddel 
        Schuim 
 
      Niet te gebruiken blusmiddel(en): 
        Geen 
 
      Beschermende uitrusting voor brandweerlieden:  
        Volledige beschermende kleding dragen waaro nder een helm, een 
        ademluchttoestel, een brandbestendige jas e n broek voorzien van een 
        afdichting aan de armen, de benen en het mi ddel, een gelaatsscherm 
        en een hoofdbedekking. 
 
      Specifieke maatregelen: 
        Niet vastgesteld. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
            6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN  VAN HET PREPARAAT 
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--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
        Raadpleeg rubriek 8 van dit veiligheidinfor matieblad voor 
        informatie betreffende de ademhalingsbesche rming, ventilatie en 
        persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
      Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
        Alle ontstekingsbronnen doven. Het lek indi jken. Het gemorste 
        product bedekken met een anorganische absor berende stof. Bedekken 
        met water. Het gemorste materiaal verzamele n. De resten 
        verwijderen. In gesloten houder opbergen. 
 
      Specifieke maatregelen: 
        Met lijm verontreinigd textiel of papier op bergen in een 
        afsluitbare metalen houder (bijvoorbeeld ee n metalen vat) en 
        bedekken met water. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                              7 HANTERING EN OPSLAG  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Hantering: 
        Houder goed gesloten houden. Uitsluitend vo or 
        industrieel/professioneel gebruik. Houder g oed gesloten houden. 
        Uitsluitend voor industrieel/professioneel gebruik. Voor het in 
        gebruik nemen van de mengspuit dienen beide  zuigers gelijk gesteld 
        te worden. Indien hierbij ongemengde lijm v rijkomt dient deze te 
        worden opgevangen/verzameld in een niet-por euze, oplosmiddelvrije 
        en schone houder, gemaakt van bijvoorbeeld glas, aluminium of ander 
        metaal. Geen papier of textiel gebruiken! 
 
      Voorkoming van ontploffingen: 
        Verwijderd houden van warmte, vonken en ope n vuur. Brandbare 
        vloeistof en damp. 
 
      Opslag: 
        Verpakking droog houden. 
 
      Te vermijden stoffen/omstandigheden: 
        Verwijderd van zuren bewaren. Verwijderd va n warmte bewaren. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
    8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ PERSOONLIJKE BESCHERMING 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Technische maatregelen: 
        Uitsluitend gebruiken met geschikte plaatse lijke afzuiging. 
        Gebruiken in goed geventileerde ruimten. 
        Gebruik bij ontoereikende plaatselijke afzu iging een geschikt 
        ademhalingbescherming. 
 
      Blootstellinggrenswaarden: 
        Voor een of meerdere bestanddelen van dit p reparaat, welke zijn 
        vermeld in rubriek 2, is de MAC-waarde niet  vastgesteld. 
 
 
      Beheersing van blootstelling: 
 
      Ademhalingswegen: 
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        Het inademen van dampen vermijden. 
        Halfgelaatsmasker met een filter tegen orga nische dampen. 
        Volgelaatsmasker met een filter tegen organ ische dampen. 
        Raadpleeg ingeval van twijfel uw leidinggev ende/veiligheidskundige 
        of 3M Nederland B.V. voor technische onders teuning bij de keuze van 
        een juiste ademhalingsbescherming: tel. 071 - 5 450 327. 
 
      Inslikken: 
        Niet inslikken. 
 
      Handen: 
        Draag geschikte handschoenen bij gebruik va n dit materiaal. 
        Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken,  gemaakt van onderstaand 
        materiaal: 
        Butylrubber 
        Nitrilrubber 
        Polyethyleen 
        Polyvinylalcohol 
 
      Ogen: 
        Aanraking met de ogen vermijden. 
        Draag een goedgekeurde veiligheidsbril (al of niet met zijkapjes). 
 
      Huid: 
        Aanraking met de huid vermijden. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                      9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGEN SCHAPPEN 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Fysische toestand, kleur en geur:      Witte vloeibare pasta met een 
                                             lichte  acrylaatgeur 
 
      pH-waarde:                             n.v.t.  
 
      Vlampunt:                              = 80,0  °C 
 
      Dampspanning:                          < 0,1 mmHg 
 
      Relatieve dichtheid:                   = 0,98 4 g/cc 
 
      Oplosbaarheid:                         0.1-1. 0 % 
 
      LEL:                                   niet v astgesteld 
 
      UEL:                                   niet v astgesteld 
 
      Viscositeit:                           = 2500 0 centipoise 
 
      Dampdichtheid:                         niet v astgesteld 
 
      Verdampingssnelheid:                   niet v astgesteld 
 
      Smeltpunt/smelttraject:                n.v.t.  
 
      Zelfontbranding:                       niet v astgesteld 
 
      Vluchtige organische stoffen:          = 392 g/l EPA24A  bij 110 
                                             graden  C 
 



 

 

 

 

 

 

Postbus 2196 - 8203 AD Lelystad - Telefoon: +31 (0) 320-260261 - Fax: +31 (0) 320-260050 - E-mail: info@van-asperen.nl - Web: www.van-asperen.nl 
 

 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                         10 STABILITEIT EN REACTIVI TEIT 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Stabiliteit en gevaarlijke reacties: 
        Stabiel. Gevaarlijke polymerisatie komt nie t voor. 
 
      Te vermijden stoffen: 
        Sterke zuren Warmte 
 
      Gevaarlijke ontledingsproducten: 
        Koolstofmonoxide en -dioxide 
        Stikstofoxiden 
        Aldehyden 
        Amineverbindingen 
        Giftige dampen, gassen of deeltjes 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                          11 TOXICOLOGISCHE INFORMA TIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Effecten en symptomen na inhalatie: 
        Irritatie van de luchtwegen; symptomen kunn en omvatten: pijn aan 
        keel of neus, hoesten en niezen. 
 
      Effecten en symptomen na inslikken: 
        Ziektetoestand kan optreden na het eenmalig  inslikken van een 
        relatief grote hoeveelheid van dit product (250 gram). Irritatie 
        van het maag-darmstelsel; symptomen kunnen omvatten: pijn, braken, 
        gevoelige buik, braakneiging, bloedbraken e n bloedverlies bij de 
        stoelgang. 
 
      Effecten en symptomen na contact met de huid:  
        Contactallergie; symptomen kunnen omvatten:  roodheid, zwelling, 
        blaarvorming en jeuk. Huidirritatie (matig) ; symptomen kunnen 
        omvatten: roodheid, zwelling, jeuk en droge  huid. Huidresorptie 
        mogelijk. 
 
      Effecten en symptomen na contact met de ogen:  
        Matige oogirritatie; symptomen kunnen omvat ten: roodheid, zwelling, 
        pijn, tranende ogen en troebel zicht. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                              12 MILIEU-INFORMATIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Andere schadelijke effecten: 
        Geen gegevens beschikbaar. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                        13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJD ERING 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Omschrijving: 
        Deel van twee-componenten lijm 
 
      Afvalverwerkingsmethoden: 
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        Verbranden in een installatie geschikt voor  industriele 
        afvalstoffen. Niet (laten) storten. 
 
      Productverpakking: 
        Zie "Product zoals verkocht". Indien leeg e n gereinigd: geen 
        gevaarlijke afvalstof. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                  14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Overige informatie met betrekking tot het ver voer: 
        Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van  de kit. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                       15 WETTELIJK VERPLICHTE INFO RMATIE 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
    Afleveringsetikettering 
 
      Gevaarsymbolen: 
        Xi Irriterend 
 
      Waarschuwingszinnen: 
        R36/37/38  Irriterend voor de ogen, de adem halingswegen en 
                   de huid. 
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact 
                   met de huid. 
        R52/53     Schadelijk voor in het water lev ende 
                   organismen; kan in het aquatisch  milieu op 
                   lange termijn schadelijke effect en veroorzaken. 
 
 
      Veiligheidsaanbevelingen: 
        S24/25     Aanraking met de ogen en de huid  vermijden. 
        S37        Draag geschikte handschoenen. 
        S23A       Damp niet inademen. 
        S26        Bij aanraking met de ogen onmidd ellijk met 
                   overvloedig water afspoelen en d eskundig 
                   medisch advies inwinnen. 
        S28B       Na aanraking met de huid onmidde llijk wassen 
                   met veel water. 
        S61        Voorkom lozing in het milieu. 
                   Vraag om speciale instructies/ve iligheidskaart. 
 
      Bevat: 
        Tetrahydrofurfurylmethacrylaat; 2-Ethylhexy l-2-methylpropenoaat 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
                              16 OVERIGE INFORMATIE  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      Lijst van volledige R-zinnen: 
        R36        Irriterend voor de ogen. 
        R37        Irriterend voor de ademhalingswe gen. 
        R38        Irriterend voor de huid. 
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact 
                   met de huid. 
        R51        Vergiftig voor in het water leve nde organismen. 
        R52        Schadelijk voor in het water lev ende organismen. 
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        R53        Kan in het aquatisch milieu op l ange termijn 
                   schadelijke effecten veroorzaken . 
 
 
      Gebruiksbeperkingen: 
        Uitsluitend bedoeld voor industrieel/profes sioneel gebruik. 
 
      Reden voor herziening: 
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/ EG. 
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58 /EG. 
        24/09/04: Rubr. 6, 8, 13 en 16 (bl) 
        03/01/07: Algehele controle (bl) 
 
 
 
    Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste z orgvuldigheid 
    opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende 
    gegevens met betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder 
    normale omstandigheden. 3M is niet aansprakelij k voor enige directe 
    of indirecte schade, die het gevolg is van onju ist gebruik van dit 
    product. 
 
 


