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    3M Nederland BV                                                                     
    Industrieweg 24                                                                     
    NL- 2382 NW  ZOETERWOUDE                                                             
    NETHERLANDS                                                                         
                                                                                        
=================================================== =====================                
                          VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD                                     
======================================= =================================                
    Vib nummer     08-6267-2 Uitgifte    : 17/12/08  Versie      : 016.01                
    Herziening van 26/09/08  Datum afdruk: 17/12/08  Pagina   1 van 16                    
 
--------------------------------------------------- ---------------------                          
    IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMI NG                                   
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
    1.1 Identificatie van het preparaat:                                                
      3M SCOTCH-WELD DP-810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE KIT                               
                                                                                        
    1.3 3M Artikelnummer(s):                                                            
      FS-9100-2835-6, FS-9100-4054- 2                                                    
                                                                                        
    1.4 Identificatie van de onderneming:                                               
      3M Nederland  B.V., Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude                           
      Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel. 071-5450450  Fax 071- 5450212                     
      E-mail: environmental.nl@mmm.com                                                  
      Internet: www.3m.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- 2748888 (alleen bereikbaar                 
      voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging).                          
                                                                                        
    Informatie over kit:                                                                
      08-6239-1       3M SCOTCH-WELD DP-810 LOW ODO R ACRYLIC ADHESIVE PART 
B                                                                                       
      08-6252-4       3M SCOTCH-WELD DP-810 LOW ODO R ACRYLIC ADHESIVE PART 
A                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                                      
--------------------------------------------------- ---------------------                 
    INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER                                           
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
    Overige informatie met betrekking tot het vervo er:                                  
      Ge en gevaarlijke stof voor alle vervoerswijzen (ADR/I MO/IATA).                    
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
    OVERIGE INFORMATIE                                                                  
--------------------------------------------------- ---------------------                                 
                                                                                        
    Reden voor herziening:                                                              
      Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/EG .                                    
      15/11/99: Product id nr. toegevoegd (mv)                                          
      02/05/03: Product id nr. toegevoegd (bl)                                          
      Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58/E G.                                   
      13/10/0 5: Product id nr. toegevoegd (mv)                                          
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      08/11/05: Product id nr. verwi jderd (bl)                                          
                                                                                        
                                                                                        
    08-6239-13M SCOTCH-WELD DP- 810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE PART B                                      
--------------------------------------------------- ---------------------                 
              1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING                       
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      1.1 Identificatie van het preparaat:                                              
        3M SCOTCH-WELD DP- 810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE PART B                          
                                                                                        
      1.2 Gebruik van h et preparaat:                                                    
        Component van lijm                                                              
                                                                                        
      1.3 3M Artikelnummer(s):                                                              
                                                                                                                   
      1.4 Identificatie van de onderneming:                                             
        3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2382 NW  Zoeterwoude                         
        Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel. 071-54504 50 Fax 071- 5450212                   
        E- mail: environmental.nl@mmm.com                                                
        Internet: www.3m.nl                                                             
                                                                                        
      1.5 Telefoonnu mmer voor noodgevallen:                                             
        Ingeval van vergiftiging of (dreige nde) milieuschade door dit                   
        product kan contact worden opgenomen met de  afdeling Toxic ologie 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- 2748888 (alleen bereikbaar               
        voor een behandelend arts bij accidentele v ergiftiging).                        
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                         2 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.                                                                  
                                                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
               3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER D E BESTANDDELEN                       
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Ingrediënten                          CAS Num mer         Percentage               
  ------------------------------------- ----------- ------- -------------                 
      Bisfenol A polyethyleen glycol         41637- 38-1           10 -  30               
      diether dimethacrylaat                                                            
      2-Fenoxyethylmethacrylaat              10595- 06-9           10 - 30               
      2-Hydroxypropylmethacrylaat              923- 26-2           10 -  30                                 
      2-Hydroxyethylmethacrylaat               868- 77-9           10 -  30               
      Acrylonitril-butadieen copolymeer       9003- 18-3            5 -  10               
      Copolymeer van methylmetacrylaat -     25053- 09-2            5 -  10               
      butadieen -  vinylbenzeen                                                          
      2-Hydroxyethyl methacrylaat fosfaat    52628- 03-2            1 -  5                
      Paraffine- en koolwaterstofwas          8002- 74-2            1 -  5                
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                            4 EERSTEHULPMAATREGELEN                                      
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--------------------------------------------------- ---------------------                
                                                                                                               
      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 vero ntreinigde kleding en schoenen schoonmaken.                      
                                                                                        
      Inhalatie:                                                                        
        Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Ind ien klachten optreden,                   
        een arts raadplegen.                                                                                       
                                                                                        
      Inslikken:                                                                        
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                         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                                                                            
                                                                                        
      Beschermende uitrusting voor brandweerlieden:                                      
        Draag een gaspak met ademluchtoestel.                                           
                                                                                        
      Specifieke maatrege len:                                                           
        Niet van toepassing.                                                            
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                       
            6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN  VAN HET PREPARAAT                                                    
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                                 
      Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:                                                                                
        Raadpleeg rubriek 8 van dit veiligheidinfor matieblad voor                       
        informatie betreffende de ademhalingsbesche rming, ventilatie en                 
        persoonlijke beschermingsmiddelen.                                              
                                                                                        
      Milieuvoorzorgsmaatregelen:                                                       
        Het gemorste product bedekken met een anorgan ische absorberende                 
        stof. Houder goed  afsluiten. De ruimte ontruimen en onbeschermd                 
        personeel verwijderen. Alle ontstekingsb ronnen doven. 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 lek indijken. Het lek bedekken met Ligh t Water Brand AFFF                   
        schuim of een soortgelijk product (voor ver dere informatie                      
        betreffende het gebruik van AFFF schuim: de  technische informatie               
        van 3M Fire Protection Systems raadplegen).  N.B. door een                       
        absorberend ma teriaal toe te voegen verdwijnen de gevaren voor                  
        toxiciteit, corrosiviteit of brandbaa rheid niet. Het gemorste                   
        materiaal verzamelen. De resten verwijderen  met een geschikt                     
        oplosmiddel uitgezocht door een bevoegd per soon. De ruimte                         
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        ventileren met verse lucht. Lees en volg de  veiligheidsinstructies                                        
        op het label van het oplosmiddel en het vei ligheidsblad. Verzamel               
        de overgebleven resten die een oplossing be vatten. In metalen                   
        houder plaatsen. Verwijder het verzamelde m ateriaal zo snel                     
        mogelijk.                                                                       
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                  
                              7 HANTERING EN OPSLAG                                                                  
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Hantering:                                                                        
        Niet eten, drinken of roken tijdens het geb ruik van dit product.                
        Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden. Het               
        inademen van dampen die ontstaan tijdens het uitharden vermijden.               
        Voorkom oogcontac t met dampen, nevels en sproeinevels. Uitsluitend              
        voor industrieel of professioneel gebrui k.                                      
                                                                                        
      Opslag:                                                                                 
                                                                                                                     
      Te vermijden stoffen/omstandigheden:                                              
        Verwijderd van warmte bewaren. Verwijderd v an zonlicht bewaren.                 
                                                                                        
      Ventilatie:                                                                       
        Verpakking in goed geventileerde ruimte bew aren.                                
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
    8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLIN G/PERSOONLIJKE BESCHERMING             
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                                   
      Technische maatregelen:                                                                                             
        Uitsluitend gebruiken met geschikte plaatse lijke afzuiging.                     
        Zorgen voor en geschikte plaatselijke afzui ging gedurende het                   
        polymerisatieproces.                                                            
        De ovens gebruikt voor het uitharden moeten  voorzien zijn van een               
        ventilatie naar de buitenlucht, of worden a angesloten op een                    
        geschikte gaswasser.                                                            
        Gebruik algemen e ventilatie en/of plaatselijke afzuiging om de in               
        de lucht aanwezige deeltjes beneden de  beroepsmatige                            
        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 3, is de grenswaarde nie t vastgesteld.                       
        Voor het(de) hierna genoemd(e) bestandde(e) l(en) is de grenswaarde              
        wel                                                                             
        vastgesteld.                                                                    
                                                                                        
      2-Hydroxypropylmethacrylaat (923-26-2)                                            
          Grenswaarde TGG:  0,24 mg/m3   0,05 ppm                                          
      2-Hydroxyethylmethacrylaat (868-77- 9)                                                                       
          Grenswaarde TGG:  0,24 mg/m3   0,05 ppm                                       
      Paraffine- en koolwaterstofwas (8002-74- 2)                                        
          Grenswaarde TGG:  2 mg/m3                                                     
                                                                                        
      Beheersing van blootstelling:                                                     
                                                                                        
      Ademhalingswe gen:                                                                 
        Het inademen van dampen die ontsta an tijdens het uitharden                      
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        vermijden.                                                                      
        Selecteer een van de hierna genoemde goedgekeurde                               
        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:                                                                           
        Aanbevolen wordt handschoenen t e gebruiken, gemaakt van onderstaand             
        materiaal:                                                                      
        Polyvinylalcohol                                                                
                                                                                                            
      Ogen:                                                                             
        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 gelaatsscherm.                                                        
        Draag een ruimzichtbril met indirecte venti latie.                               
                                                                                        
      Huid:                                                                             
        Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden.                   
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                                  
                      9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGEN SCHAPPEN                             
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Fysische toestand, kleur en geur:      Groene  pasta met lichte geur               
                                                                                        
      pH- waarde:                             n.v.t.                                     
                                                                                        
      Kookpunt/kooktraject:                  87 C                                       
                                                                                        
      Vlampunt:                              106 C CC                                   
                                                                                        
      Dampspanning:                          <= 0,1  mmHg                                
                                                                                          
      Relatieve dichtheid:                   1,07                                                                
                                                                                        
      Oplosbaarheid:                         0.1- 1.0 %                                  
                                                                                        
      LEL:                                   niet v astgesteld                           
                                                                                        
      UEL:                                   niet v astgesteld                           
                                                                                        
      Viscositeit:                           20000 centipoise                           
                                                                                        
      Dampdichtheid:                         niet v astgesteld                           
                                                                                                              
      Verdampingssnelheid:                   niet v astgesteld                           
                                                                                        
      Smeltpunt/smelttraject:                n.v.t.                                     
                                                                                        
      Zelfontbranding:                       niet vastges teld                           
                                                                                        
      Vluchtige  organische stoffen:          29,77 gew. % EPA 24T                       
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--------------------------------------------------- ---------------------                 
                         10 STABILITEIT EN REACTIVI TEIT                                 
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Stabiliteit en gevaarlijke reacties:                                              
        Gevaarlijke polymerisatie kan optreden. Sta biel.                                        
                                                                                                                       
      Te vermijden stoffen:                                                             
        Amines                                                                          
        Reduceermiddelen.                                                               
        Warmte                                                                          
        Reactieve metalen                                                               
        Vonken en/of vlammen.                                                           
        Tijdens het uith ardingsproces ontstaat warmte. Om intense hitte en              
        rookvorming te voorkomen niet meer dan 50 gram tegelijkertijd laten             
        uitharden.                                                                      
                                                                                             
      Gevaarlijke ontledingsproducten:                                                                              
        Koolmonoxide bij verbranding.                                                   
        Kooldioxide bij verbranding.                                                    
        Stikstofoxiden bij verbranding.                                                 
        Vergiftige dampen, gas en deeltjes bij verb randing.                             
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                          11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE                                  
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Effecten en symptomen na inhalatie:                                                         
        Irritatie van de ademhalingswegen. Symptome n kunnen omvatten:                                                    
        hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesh eid en neus-  en                      
        keelpijn.                                                                                
                                                                                                                        
      Effecten en symptomen na inslikken:                                               
        Irritatie van de maag- darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn,                
        last van de maag, misselijkheid, overgeven en diarree.                          
                                                                                        
      Effecten en symptomen na contact met de huid:                                      
        Huidirritatie (ernstig); symptomen kunnen omv atten: roodheid,                   
        zwelling, jeuk, d roge huid, kloofvorming, blaarvorming en pijn.                 
        Contactallergie; symptomen kunnen omvatt en: roodheid, zwelling,                 
        blaarvorming en jeuk.                                                           
                                                                                              
      Effecten en symptomen na contact met de ogen:                                                                   
        Ernstige oogirritatie; Symptomen kunnen omv atten: roodheid,                     
        zwelling, pijn, tranende ogen, vertroebelin g van de cornea,                     
        zicht vermindering en mogelijk irreversibel e zicht vermindering.                
        Dampen die vrijkomen bij uitharden kunnen o ogirritatie veroorzaken.             
        Tekenen/symptomen kunnen omvatten: roodheid , zwelling, pijn, tranen             
        en vaag of troebel zicht.                                                       
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                            12 ECOLOGISCHE INFORMAT IE                                   
--------------------------------------------------- ---------------------                        
                                                                                                                          
      Ecotoxiciteit:                                                                    
        Niet vastgesteld.                                                               
                                                                                        
      Speciale vermeldingen 2001/58/EC:                                                 
        Een conservatieve test geeft aan, dat dit p roduct een laag                      
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        milieurisico heeft, omdat gebruik en verwij dering waarschijnlijk                
        niet zullen lei den tot een aanzienlijk vrijkomen van ingrediënten               
        in het milieu.                                                                  
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                     
                        13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJD ERING                                                               
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Omschrijving:                                                                     
        Deel van tweecomponenten lijm                                                   
                                                                                        
      Afvalverwerkingsmethoden:                                                         
        De uitgeharde of gep olymeriseerde materialen afvoeren naar een                  
        vergunninghoudende stortplaats. Verbrandt n iet- uitgehard materiaal              
        in een goedgekeurde afvalverbrandingsinstal latie in de aanwezighei d             
        van brandbaar materiaal.                                                                 
                                                                                                                        
      Productverpakking:                                                                
        Zie "Product zoals verkocht". Indien leeg e n gereinigd: geen                    
        gevaarlijke afvalstof.                                                          
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                  14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VE RVOER                          
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      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 haling swegen en                      
                   de huid.                                                             
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact                                        
                   met de huid.                                                         
                                                                                        
                                                                                        
      Veiligheidsaanbevelingen:                                                         
        S24        Aanraking met de huid vermijden.                                      
        S37        Draag geschikte handschoenen.                                        
                                                                                        
      Bevat:                                                                            
        2-Hydroxypropylmethacrylaat; 2-Hydroxyethyl methacrylaat                         
                                                                                        
      EU Certificering:                                                                             
        Alle daarvoor in aanmerking komende chemisc he ingrediënten in dit                                                  
        product zijn opgenomen in EINECS, of zijn u itgezonderde polymeren,              
        waarvan de monomeren zijn opgenomen in EINE CS.                                  
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                              16 OVERIGE INFORMATIE                                      
--------------------------------------------------- ---------------------                 
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      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.                                                         
                                                                                        
                                                                                        
      Gebruiksbeperkingen:                                                              
        Uitsluitend bedoeld voor industrieel/profess ioneel gebruik.                     
                                                                                        
      Reden voor herziening:                                                            
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/ EG.                                  
        15/11/99: Rubr. 9 en 15; product id nrs. ve rwijderd (mv)                             
        31/01/00: Rubr. 3 en 15                                                                                     
        19/09/00: Rubr. 2, 5, 8, 9 en 15 (bl)                                           
        30/10/00: Controle vib a.d.h.v. CSI versie (bl)                                 
        26/11/01: Rubr. 3 en 15 (mv)                                                    
        27/02/02: Rubr. 15 (bl)                                                         
        11/07/02: Rubr. 15 (mv)                                                         
        19/02/03: Rubr. 2, 4 t/m 10 en 12 t/m 14 (b l)                                   
        06/06/03: Rub r. 15 (bl)                                                         
        01/09/03: Rubr. 9, 13 en 15 (bl)                                                
        11/03/04: Rubr. 5, 6, 9, 10 en 13 (mv)                                          
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58 /EG.                                   
        03/07/06: Rubr. 2, 8 en 15 (mv)                                                                          
        23/11/06: Rubr. 1 en 15 (bl)                                                    
        26/11/07: Rubr. 15 (mv)                                                         
        15/09/08: Rubr. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e n 15 (mvb)                           
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
    Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste z orgvuldigheid                        
    opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte beken de                     
    gegevens met betrekking tot het v eilig gebruik van dit product onder                
    normale omstandigheden. 3M is niet aansprakelij k voor en ige directe                 
    of indirecte schade, die het gevolg is van onju ist gebruik van dit                  
    product.                                                                                              
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
    08-6252-43M SCOTCH-WELD DP- 810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE PART A                     
--------------------------------------------------- ---------------------                 
              1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING                       
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      1.1 Identificatie van het preparaat:                                              
        3M SCOTCH-WELD DP- 810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE PART A                          
                                                                                                               
      1.2 Gebruik van het preparaat:                                                    
        Component van lijm                                                              
                                                                                        
      1.3 3M Artikelnummer(s):                                                          
                                                                                        
      1.4 Identificatie van de onderneming:                                             
        3M Neder land B.V., Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude                         
        Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel. 071-54504 50 Fax 071- 5450212                   
        E-mail: environmental.n l@mmm.com                                                
        Internet: www.3m.nl                                                             
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      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- 2748888 (alleen bereikbaar               
        voor een behandelend arts bij accidentele vergif tiging).                        
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                         2 IDENTIFICATIE VAN DE GEV AREN                                 
--------------------------------------------------- ---------------------                              
                                                                                        
      Waarschuwingszinnen:                                                              
        R20        Schadelijk bij inademing.                                            
        R41        Gevaar voor ernstig oogletsel.                                       
        R37/38     Irriterend voor de ademhalingswe gen en de huid.                      
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact                         
                   met de huid.                                                         
        R52/53     Schadelijk voo r in het water levende                                 
                   organismen; kan in het aquatisch  mili eu op                           
                   lange termijn schadelijke effect en veroorzaken.                      
                                                                                                      
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
               3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER D E BESTANDDELEN                                
--------------------------------------------------- ---------------------                                                 
                                                                                        
      Ingrediënten                          CAS Num mer         Percentage               
   ------------------------------------- ---------- -------- -------------                
      Bisfenol A polyethyleen glycol         41637- 38-1           10 -  30               
      diether dimethacrylaat                                                            
      2-Fenoxyethylmethacrylaat              10595- 06-9           10 -  30               
      2-Hydroxypropylmethacrylaat              923- 26-2           10 -  30               
      2-Hydroxyethylmethacrylaat               868- 77-9           10 -  30               
      Acrylonitril-butadieen copolymeer       9003- 18-3            5 - 10               
      Copolymeer van methylmetacrylaat -     25053- 09-2            5 -  10                            
      butadieen -  vinylbenzeen                                                          
      Alfa,alfa-dimethylbenzylhydroperoxide     80- 15-9            3 -  7                
      Paraffine- en koolwaterstofwas          8002- 74-2            1 -  5                
      p-Benzochinon                            106- 51- 4              < 0,1              
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                            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 . Indien klachten optreden,               
        een arts raadplegen.                                                            
                                                                                            
      Inslikken:                                                                                                   
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        GEEN braken opwekken, tenzij op advies van een arts. Het                        
        slachtoffer twee glazen water laten drinken . Dien nooit iets via de             
        mond toe aan een bewusteloos persoon. Raadp leeg een arts.                       
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                         5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGE LEN                                 
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Geschikte blusmiddelen:                                                           
        Normaal brandbaar materiaal. Gebruik brandb lussers met klasse A                          
        brandblusmiddelen (bijv. water of schuim)                                                                       
                                                                                        
      Niet te gebruiken blusmiddel(en):                                                 
        Geen                                                                            
                                                                                        
      Beschermende uitrusting voor brandweerlieden:                                      
        Draag een gaspak met ademluchtoestel.                                           
                                                                                        
      Specifieke maatregelen:                                                           
        Niet van toepassing.                                                            
                                                                                              
--------------------------------------------------- ---------------------                                              
            6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN  VAN HET PREPARAAT                   
--------------------------------------------------- ---------------------                      
                                                                                                                        
      Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:                                                
        Voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in an dere rubrieken, in acht              
        nemen. Neem eventueel contact op met 3M Ned erland B.V. (zie Rubriek             
        1).                                                                             
                                                                                        
      Milieuvoorzorgsmaatregelen:                                                       
        Het gemorste prod uct bedekken met een anorganische absorberende                 
        stof. De ruimte ontruimen en onbeschermd pe rsoneel verwijderen. 
        De ruimte beluchten. Bij grote lekken of le kken in een 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 lek indijken. Het gemorste materiaal ve rzamelen. De resten                  
        verw ijderen met een geschikt oplosmiddel uitgezocht doo r een                    
        bevoegd persoon. De ruimte ventileren met verse lucht. Lees en volg             
        de veiligheidsinstructies op het label van het opl osmiddel en het               
        veiligheidsblad. Verzamel de overgebleven r esten die een oplossing              
        bevatten. In gesloten houder opbergen. Verw ijder het verzamelde                                 
        materiaal zo snel mogelijk.                                                     
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                              7 HANTERING EN OPSLAG                                      
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Hantering:                                                                        
        Niet eten, drinken of roken tijd ens het gebruik van dit product.                
        Het inademen van dampen, nevels en spuitnev els vermijden. Het                   
        inademen van da mpen die ontstaan tijdens het uitharden vermijden.               
        Uitsluitend voor industrieel of profes sioneel gebruik.                          
                                                                                        
      Opslag:                                                                               
                                                                                                                   
      Te vermijden stoffen/omstandigheden:                                              
        Verwijderd van warmte bewaren. Verwijderd v an zonlicht bewaren.                 
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--------------------------------------------------- ---------------------                 
    8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ PERSOONLIJKE BESCHERMING             
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Technische maatregelen:                                                           
        Uitsluitend gebruiken met geschikte plaatse lijke afzuiging.                     
        Zorgen voor en geschikte plaatselijke afzui ging gedurende het                            
        polymerisatieproces.                                                                                            
        De ovens gebruikt voor het uitharden moeten  voorzien zijn van een               
        ventilatie naar de buitenlucht, of worden a angesloten op een                    
        geschikte gaswasser.                                                            
        Niet gebruiken in een afgesloten ruimte of ruimten met weinig of                
        geen ventilatie.                                                                
        Gebruik algemene ventilatie en/of plaatselijk e afzuiging om de in               
        de lucht aanwezig e deeltjes beneden de beroepsmatige                            
        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 3, is de grenswaarde nie t vastgesteld.                                                 
        Voor het(de) hierna genoemd(e) bestandde(e) l(en) is de grenswaarde              
        wel                                                                             
        vastgesteld.                                                                    
                                                                                        
      2-Hydroxypropylmethacrylaat (923-26- 2)                                            
          Grenswaarde TGG:  0,24 mg/m3   0,05 ppm                                       
      2-Hydroxyethylmethacrylaat (868-77- 9)                                             
          Grenswaarde TGG:  0,24 mg/m3   0 ,05 ppm                                       
      Paraffine- en koolwaterstofwas (8002-74-2)                                        
          Grenswaarde TGG:  2 mg/m3                                                     
      p-Benzochinon (106-51- 4)                                                                                 
          Grenswaarde TGG:  0,44 mg/m3   0,1 ppm                                        
                                                                                        
      Beheersing van blootstelling:                                                     
                                                                                        
      Ademhalingswegen:                                                                 
        Het inademen van dampen, nevels en spuitnev els vermijden.                       
        Het inad emen van dampen die ontstaan tijdens het uitharden                      
        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:                                                                           
        Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken,  gem aakt van onderstaand             
        materiaal:                                                                      
        Polyvinylalcohol                                                                             
                                                                                        
      Ogen:                                                                             
        Om aanraking met de ogen te vermijden, de v olgende                              
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        beschermingsmiddelen dragen, indien nodig t ezamen met andere:                   
        Draag een gelaatsscherm.                                                        
        Draag een ruimzichtbril met indirecte venti latie.                               
                                                                                        
      Huid:                                                                             
        Aanraking met de huid vermijden.                                                
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                           
                      9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGEN SCHAPPEN                             
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Fysische toestand, kleur en geur:      Vloeib are witte pasta met                  
                                             lichte  geur                                
                                                                                        
      pH-wa arde:                             n.v.t.                                     
                                                                                        
      Kookpunt/kooktraject:                  87 C                                       
                                                                                        
      Vlampunt:                              102,22  C CC                                                
                                                                                                   
      Dampspanning:                          <= 0,1  mmHg                                                                  
                                                                                        
      Relatieve dichtheid:                   1,07 ( water=1)                             
                                                                                        
      Oplosbaarheid:                         0.1- 1.0 %                                  
                                                                                        
      LEL:                                   niet vastg esteld                           
                                                                                        
      UEL:                                   niet vastgesteld                           
                                                                                        
      Viscositeit:                           20000 centipoise                                   
                                                                                                                       
      Dampdichtheid:                         n.v.t.                                      
                                                                                        
      Verdampingssnelheid:                   niet v astgesteld                           
                                                                                        
      Smeltpunt/smelttraject:                n.v.t.                                      
                                                                                        
      Zelfontbranding:                       niet vastgesteld                           
                                                                                        
      Vluchtige organische stoffen:          32,5 g ew. % EPA 24T                        
                                                                                             
--------------------------------------------------- ---------------------                                             
                         10 STABILITEIT EN REACTIVI TEIT                                 
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Stabiliteit en gevaarlijke reacties:                                              
        Gevaarlijke polymerisatie kan optreden. Sta biel.                                
                                                                                        
      Te vermijden stof fen:                                                             
        Amines                                                                          
        Reduceermiddelen.                                                               
        Warmte                                                                              
        Reactieve metalen                                                                                          
        Vonken en/of vlammen.                                                           
        Tijdens het uithardingsproces ontstaat warm te. Om intense hitte en              
        rookvorming te voorkomen niet meer dan 50 g ram tegelijkertijd laten             
        uitharden.                                                                      
                                                                                        
      Gevaarlijke ontledingsproducten:                                                  
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        Koolmonoxide  bij verbranding.                                                   
        Kooldioxide bij verbranding.                                                    
        Stikstofoxiden bij verbranding.                                                 
        Vergiftige dampen, gas en deeltjes bij verb randing.                              
                                                                                                                
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                          11 TOXICOLOGISCHE INFORMA TIE                                  
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Effecten en symptomen na inhalatie:                                               
        Kan na inademing worden geabsorbeerd en daard oor schadelijke                    
        effecten veroorza ken in het doelorgaan. Irritatie van de                        
        ademhalingswegen. Symptomen kunnen omvat ten: hoesten, niezen,                   
        loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en k eelpijn. Een langdur ige              
        of herhaaldelijke blootstelling kan volgend e symptomen veroorzaken:                   
        Effecten op het ademhalingssysteem: symptom en kunnen omvatten:                                               
        hoesten, kortademigheid, druk op de borst, piepen, verhoogde                    
        hartslag, blauwachtig gekleurde huid (cyano se), slijmproductie,                          
        verandering bij longfunctietesten en/of ver stikking.                                                            
                                                                                        
      Effecten en symptomen na inslikken:                                               
        Kan na inslikken opgenomen worden door het lichaam en nadelige                  
        gezondheidseffecten veroorzaken in het doel orgaan. Irritatie van de             
        maag- darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van  de maag,               
        misselijkheid, overgeven en diarree.                                            
                                                                                        
      Effecten en symptomen na contact met de hu id:                                     
        Huidresorptie in schadelijke hoeveelheden m ogelijk. Huidirritat ie               
        (ernstig); symptomen kunnen omvatten: roodh eid, zwelling, jeuk,                       
        droge huid, kloofvorming, blaarvorming en p ijn. Contactallergie;                                             
        symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelli ng, blaarvorming en                  
        jeuk.                                                                           
                                                                                        
      Effecten en symptomen na contact met de ogen:                                      
        Ernstige oogirritatie; Symptomen kunnen omv atten: roodheid,                     
        zwelling, pijn, tranende ogen, vertroebelin g van de cornea,                     
        zicht vermindering en mogelijk irreversibel e zicht vermindering.                
        Dampen die vrijkomen bij uitharden ku nnen oogirritatie veroorzaken.             
        Tekenen/symptomen kunnen omvatten: roodheid , zwelling, pijn,  tranen             
        en vaag of troebel zicht.                                                          
                                                                                                                  
      Andere effecten/gegevens:                                                         
        Een langdurige of herhaaldelijke blootstell ing kan volgende                     
        symptomen veroorzaken: Neurologische effect en: symptomen kunnen                 
        omvatten: karakterveranderingen, gebrek aan  coördinatie, schade aan             
        zintuigen, tinteling of gevoelloosheid in d e armen en benen; 
        zwakte, trillingen, en/of veranderingen in bloeddruk en har tslag.               
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                            12 ECOLOGISCHE INFORMAT IE                                   
--------------------------------------------------- ---------------------                                  
                                                                                        
      Ecotoxiciteit:                                                                    
        Niet vastgesteld.                                                               
                                                                                        
      Speciale vermeldingen 2001/58/EC:                                                 
        Een conservatieve test geeft aan, dat dit p roduct een laag                      
        milieu risico heeft, omdat gebruik en verwijdering waarsch ijnlijk                
        niet zullen leiden tot een aa nzienlijk vrijkomen van ingrediënten               
        in het milieu.                                                                  



 

 

 

 

 

 

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 
 

                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                                   
                        13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJD ERING                                
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                                                                                        
      Omschrijving:                                                                     
        Deel van twee- componenten lijm                                                  
                                                                                        
      Afvalverwerki ngsmethoden:                                                         
        Het product laten uitharden zoals voorgeschreven in de                          
        gebruiksaanwijzing. De uitgeharde of gepoly meriseerde mat erialen                
        afvoeren naar een vergunninghoudende stortp laats. Als een                       
        alternatief voor vernietiging kan een niet uitgehard product in een                                    
        industriële of commerciële verbrandingsoven  worden verbrand met                 
        aanwezigheid van een brandbaar materiaal.                                       
                                                                                                 
      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                                                             
                                                                                        
      Gevaarsym bolen:                                                                   
        Xn Schadelijk                                                                   
                                                                                        
                                                                                        
      Waarschuwingszinnen:                                                                                  
        R20        Schadelijk bij inademing.                                            
        R41        Gevaar voor ernstig oogletsel.                                       
        R37/38     Irriterend voor de ademhalingswe gen 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                           
                   lang e termijn schadelijke effecten veroorzaken.                      
                                                                                        
                                                                                        
      Veiligheidsaanbevelingen:                                                             
        S23A       Damp niet inademen.                                                                             
        S24        Aanraking met 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.                                             
        S61        V oorkom lozing in het milieu.                                        
                   Vraag om speciale instru cties/veiligheidskaart.                      
                                                                                        
      Bevat:                                                                             
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        2-Hydroxypropylmethacrylaat; 2- Hydroxyethylmethacrylaat; Alfa,                                          
        alfa- dimethylbenzylhydroperoxide                                                
                                                                                        
      EU Certificering:                                                                 
        Alle daarvoor in aanmerking komende chemisc he ingrediënten in dit               
        product zijn opgenomen in EINECS, of zijn u itgezonderde polymeren,              
        waarvan de monomeren zijn opgenomen in EINE CS.                                  
                                                                                        
--------------------------------------------------- ---------------------                 
                              16 OVERIGE INFORMATIE                                      
--------------------------------------------------- ---------------------                   
                                                                                                                     
      Lijst van volledige R- zinnen:                                                     
        R7         Kan brand veroorzaken.                                                        
        R20        Schadelijk bij inademing.                                                                            
        R21        Schadelijk bij aanraking met de huid.                                
        R22        Schadelijk bij opname door de mo nd.                                  
        R23        Vergiftig bij inademing.                                             
        R25        Vergiftig bij opname door de mon d.                                   
        R34        Veroorzaakt brandwonden.                                             
        R36        Irriterend voor de ogen.                                             
        R37        Irrite rend voor de ademhalingswegen.                                 
        R38        Irriterend voor de huid.                                             
        R41        Gevaar voor ernstig oogletsel.                                       
        R43        Kan overgevoeligheid veroorzaken  bij contact                               
                   met de huid.                                                                                      
        R48        Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid                        
                   bij langdurige blootstelling.                                        
        R50        Zeer vergiftig voor in het water  levende                             
                   organismen.                                                          
        R51        Vergiftig voor in het water leve nde organismen.                      
        R52        Schadelijk voor in het water lev ende organismen.                     
        R53        Kan  in het aquatisch milieu op lange termijn                         
                   schadelijke effecten veroo rzaken.                                    
                                                                                        
                                                                                           
      Gebruiksbeperkingen:                                                                                        
        Uitsluitend bedoeld voor industrieel/profes sioneel gebruik.                     
                                                                                        
      Reden voor herziening:                                                            
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/ EG.                                  
        15/11/99: Rubr. 3, 9, 15; product id nrs. v erwijderd (mv)                       
        15/02/00: Rubr. 15 en 16 (mv)                                                     
        19/09/00: Rubr. 5, 8, 9 14 en 15 (bl)                                                                    
        28/01/02: Rubr. 2, 3 en 15 (mv)                                                 
        19/02/03: Rubr. 2 en 4 t/m 14 (bl)                                              
        11/03/04: Rubr. 2, 5, 6 en 10 (mv)                                              
        Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58 /EG.                                 
        02/12/04: Rubr. 2 en 16 (bl)                                                    
        24/02/05: Rubr. 15 (mv)                                                         
        03/07/06: Rubr. 2, 8 en 15 (mv)                                                 
        23/11/06: Rubr. 1, 3, 15 en 16 (b l)                                             
        26/11/07: Geen wijzigingen (mv)                                                 
        16/12/08: Geen wijzigingen (mvb)                                                
        22/09/08: Rubr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1 3, 15 en 16 (mvb)                                          
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
    Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste z orgvuldigheid                        
    opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende                     
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    gegevens met betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder                
    normale oms tandigheden. 3M is niet aansprakelijk voor enige di recte                 
    of indirecte schade, die het gevol g is van onjuist gebruik van dit                  
    product.                                                                            
                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                        
    Vervolg van sectie 14 van het Veiligheidsinform atieblad                             
                                                                                        
    Product is niet gevaarlijk voor tr ansport.                                          


