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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

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

onderneming 
 
1.1. Productidentificatie 
        EUCOCOL MS 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
 Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 
 Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden - Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
       EUCOCHEM BV 
       Esperantolaan 13/7 
       B-3300 Tienen 
       BELGIUM 
       Tel. : +32.16.81.11.52 
       E-Mail : office@eucochem.com 
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 Noodnummer :  
 BE: + 32 70 245 245 -  
 NL: +31 30 274 88 88 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 
 Vergiftigingen 
 
 
 
 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel: 
 Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 Niet ingedeeld 
 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
2.2 Etiketteringselementen: 
 Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

EUH zinnen : EUH208 - Bevat Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en 
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

 EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 
2.3 Andere gevaren: 
 Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
 Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
 
 
 
3.1. Stoffen 
        Niet van toepassing 
 
3.2. Mengsels 
 

 
 
 
 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: 
 Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende  
 stoornissen. 
  
 Huidcontact: Met veel water wassen.  
 Oogcontact: Met veel water wassen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
 Inslikken: De mond spoelen. 
 Inademing: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. 
 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: 
 Huidcontact: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico voor de 
 huid met zich mee te brengen. 
 Oogcontact: Kan lichte irritatie veroorzaken. 
 Inslikken: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico op 
 inslikken met zich mee te brengen. 
 Inademing: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich 
 mee te brengen voor de ademhaling. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: 
 Geen 
 
 
 
 
5.1. Blusmiddelen 
 Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen zijn toegestaan. 
 

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

vinyltrimethoxysilane
CAS-Nr) 2768-02-7
(EG-Nr) 220-449-8

(REACH-nr) 01-2119513215-52
2,5 - 5

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

STOT RE 2, H373
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 Brandgevaar : Niet brandbaar. 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
 Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Rook en/of dampen afkomstig van vuur of ontbinding niet in 

ademen. Overbodig personeel weg laten gaan. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een 
 chemische brand. 
 Blusinstructies : Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. 
 Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. 
 
 
 
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
        Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Hulp-
diensten uitrusten met aangepaste bescherming. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
        Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen. 
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
        Voor insluiting : Morsstof afdekken met niet-brandbaar materiaal, zoals bijv. zand, aarde, vermicu 
        liet. 
        Reinigingsmethodes : Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor ver  
        wijdering geschikte bak. 
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
       Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:  

Vermijd onnodige blootstelling. 
       Hygiënische maatregelen:  

De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, 
drinken, roken of het werk te verlaten. 
 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
       Opslagvoorwaarden: 

Opslaan in een droge en goed geventileerde ruimte. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming: 
 
 
 
 
8.1. Controleparameters 
       Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 

Passende technische maatregelen: 
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. In de nabijheid van plaatsen waar een risico is 
op blootstelling van het product, dienen veiligheids-oogdouches geplaatst te worden. 

 
Bescherming van de handen: 
De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te 
worden. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de 
doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof. Handschoenen moeten vervangen worden 
na elk gebruik en bij alle sporen van slijtage of perforatie. 

 

 
 

Bescherming van de ogen: 

 
 

Huid en lichaam bescherming: 
Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbe-
volen 

 
Bescherming van de ademhalingswegen: 
Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale 
ademhalingsbescherming aanbevolen 

 

 
 

Beperking van de blootstelling van de consument: 
Contact met de huid en de ogen vermijden. De handen en andere blootgestelde delen wassen 
met zeep en water alvorens het werk te verlaten. 

 
Overige informatie: 
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding onmiddel-
lijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 
 
 
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
        Fysische toestand : Vloeibaar 
       Voorkomen : Pasta. 
 Kleur : Conform de productiespecificatie. 
 Geur : karakteristiek. 
 Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
 pH : Geen gegevens beschikbaar 
 Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
 Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
 Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
 Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
 Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
 Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
 Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
 Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
 Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
 Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
 Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
 Dichtheid : 1,58 g/ml 
 Oplosbaarheid : Water: vrijwel onoplosbaar 
 Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
 Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
 Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
 Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
 Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
 Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
 
9.2. Overige informatie 
       Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
10.1.     Reactiviteit 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 
 

10.2.     Chemische stabiliteit 
Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden. 
 

10.3.     Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke reacties bekend. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

RUBRIEK 12: Toxicologische informatie 

10.4.     Te vermijden omstandigheden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.5.     Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.6.     Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen onder normale omstandigheden. 

 
 
 
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

 

 
 
Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

 
 
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 
 
 
 
12.1. Toxiciteit 
 Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 
 Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 
 
 

LD50 oraal rat 7120 mg/kg
LD50 dermaal konijn 3540 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 16,79 mg/l/4u
LC50 inhalatie rat (ppm) 2773 ppm/4h (OECD 403 methode)
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 2773 ppm/4h (OECD 403 methode)

vinyltrimethoxysilane (2768-02-7)

LOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 10 - 100 mg/kg lichaamsgewicht/dag
vinyltrimethoxysilane (2768-02-7)
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

 
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
12.3. Bioaccumulatie 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 EUCOCOL MS: 
 Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
 Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
 
12.6. Andere schadelijke effecten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
 
 
 
 
Overeenkomstig met ADR 
ADR 
14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Niet van toepassing 

 
 

LC50 vissen 1 191 mg/l
EC50 Daphnia 1 168,7 mg/l
EC50 72h algae 1 > 957 mg/l
ErC50 (algen) > 100 mg/l (OECD 201 methode)
NOEC chronisch vis >= 100 mg/l
NOEC chronisch schaaldieren 28 mg/l
NOEC chronisch algen 957 mg/l

vinyltrimethoxysilane (2768-02-7)



Veiligheids informatie fiche 
Volgens verordening (EC) No. 1907/2006 

 
 
 
 
Handelsnaam:  EUCOCOL MS 
Versie:    1 
Revisiedatum:   31.08.2020 
___________________________________________________________________________ 

Page 8 of 9 
 

 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

 
14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 
Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 
Milieugevaarlijk : Nee 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 
Transportreglementering (ADR) : Niet geclassificeerd. 

 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 
 
 
 
 
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of 
het mengsel 
 
15.1.1. EU-voorschriften 

 
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
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RUBRIEK 16: Overige informatie: 

 
15.1.2. Nationale voorschriften 
Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :  

reactiemassa van: isomeren van 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-(n)- dodecylfenol; isomeren 
van 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-(n)- tetracosylfenol; isomeren van 2-(2H-benzotriazool-
2-yl)-4-methyl-5,6-didodecylfenol. n = 5 of 6,Sodium Aluminium Sulphosilicate, Pigment blue 29, 
CI 77007 zijn aanwezig 

 
SZW-lijst van mutagene stoffen :  

Sodium Aluminium Sulphosilicate, Pigment blue 29, CI 77007 is aanwezig 
 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding:  

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid:  

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: 
 Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
 
Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 
 

 
 
Dit veiligheidsinformatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Clas-
sificatie is berekend overeenkomstig de Europese verordening 1272/2008 met hun respectievelijke 
amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijk-
heid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van 
het betreffende product zou worden veroorzaakt. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experi-
ment of een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaal geschiktheids- en veiligheidsstudie 
uit te voeren. 


