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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 
  RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onder-
neming 
 
1.1. Productidentificatie 
EUCOJOINT B 1 MM 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik: 
Algemeen gebruik: Afdichtingsband (artikel) 
Gereserveerd voor industrieel en professioneel gebruik.  
Geidentifceerd gebruik: Het product kan gelast worden met contionele heteluchtpistolen. 
 
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 Noodnummer 
+32 70 245 245 
 
 
 
 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
 
Etikettering conform EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP) 
Het mengsel wordt geclassifieerd als niet gevaarlijk. 
 
2.2 Etiketteringselementen 
 
Etikettering (CLP) 
Gevarenaanduidingen: niet van toepassing 
Veiligheidsrichtlijnen: niet van toepassing 
 
Andere gevaren 
 
Gevaar voor uitglijden door losse vellen. 
Bij de verwerking, bvb. Bij het snijden, zagen of slijpen kunnen partikels en stof vrijkomen.   
Contact met de ogen kan tot mechanische irritatie leiden. Het inademen van stof kan  
ontsteking van de luchtwegen veroorzaken. Het heet product kan ernstige brandwonden veroorzaken. 
Als het heet is, 
ontwikkelt het product brandbare dampen. Specifiek slipgevaar op gesmolten product. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

 
 
 
 
3.1 Stoffen:  
 
Niet van toepassing 
 
3.2 Mengsels: 
 
Chemische bepaling: afdichtingsmiddel op basis van FPO (flexibel polyolefine)  
 
 
 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 
Na inademen Bij inademing van ontbonden product moet de getroffen persoon in de frisse lucht worden 
gebracht en rustig gehouden worden. Bij ademhalingsproblemen een arts raadplegen. 
Na contact met de huid Achtergebleven resten verwijderen met water en zeep. Bij huidreacties,  
een arts raadplegen. 
Na contact met gesmolten product de huid snel met koud water afkoelen. Het afkoelingsproces verder-
zetten  
tijdens het transport. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gestold product niet afpellen 
van de huid. 
Na contact met de ogen: De ogen onmiddellijk met stromend water spoelen gedurende 10 tot 15 minu-
ten.  
De oogleden uit elkaar houden. Bij problemen of aanhoudende symptomen een oogarts raadplegen. 
Na inslikken: Geen waarschijnlijke blootstellingsroute. 
Bij stofvorming: Mond spoelen. Bij problemen een arts raadplegen. 
 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 
Bij correct gebruik zijn tot op heden geen nadelige effecten bekend.  Bij de verwerking, bv door snijden, 
zagen of slijpen kunnen partikels of stof vrijkomen. Stofcontact met de ogen kan   
tot mechanische irritatie leiden. Het inademen van stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling 
 
Symptomatische behandeling. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

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

 
 
 
 
 
5.1 Blusmiddelen 
 
Geschikte blusmiddelen: Waternevel, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide. 
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:  Krachtige waterstraal. 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 
Het materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk ontbranden. In geval van brand kunnen vrijkomen: 
Rook, koolwaterstoffen, aldehyden, carbon black, koolmonoxide en kooldioxide. 
De dampen niet inademen. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
 
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag een onafhankelijk ademhalingsappa-
raat en volledig beschermende kledij voor brandbestrijding.  
Bijkomende informatie: Hazchem-Code: - 
Gebruik fijne waternevel om bedreigde containers af te koelen. 
Bluswater niet in het oppervlakte- of grondwater laten indringen. 
 
 
 
 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 
 
Voorkom stofontwikkeling. Vermijd inademing en contact met huid en ogen. Beschermende uitrusting 
dragen. Houd onbeschermde personen uit de buurt. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in afgesloten 
ruimtes. 
 
6.2 Maatregelen ter bescherming van het milieu 
 
Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen. 
 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
 
Mechanisch opnemen en in de geschikte containers plaatsen vor verwijdering. 
Bijkomende informatie: Gevaar voor uitglijden door losse vellen.  
Specifiek slipgevaar op gesmolten product. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
 
Zie bijkomend ook Rubriek 8 en 13. 
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RUBRIEK 7: Gebruik en opslag 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming 

 
 
 
 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik 
 
Richtlijnen voor veilig gebruik: Om thermische ontbinding te vermijden, niet oververhitten. 
Bij de verwerking: Het heet product kan ernstige brandwonden veroorzaken. Als het heet is, ontwikkelt 
het product brandbare dampen. Specifiek slipgevaar op gesmolten product. Zorg voor voldoende venti-
latie, indien nodig ook voor afzuiging ter plaatse. Vermijd de vorming van aerosolen / dampen. Voorkom 
stofontwikkeling.  
Vermijd inademing en contact met huid en ogen. Beschermende uitrusting dragen.  
Houd onbeschermede personen uit de buurt. Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden. 
 
7,2 Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden  
 
Eisen aan opslagruimten en containers: 
Bewaren op kamertemperatuur. Beschermen tegen blootstelling aan hitte, direct zonlicht en kou.  Droog 
bewaren. 
Richtlijnen voor gezamenlijke opslag: Niet samen bewaren met brandbare of zelfontbrandende materia-
len   
of licht ontvlambare vaste stoffen. 
Opslagklasse 11= brandbare vaste stoffen 
 
7.3 Specifiek eindgebruik 
 
Geen informatie beschikbaar 

 
 
 
 
8.1 Controleparameters 
 
Grenswaarden op de arbeidsplek: 
 

 
 
8.2 Beheersing van de blootstelling 
 
Zorg voor goede ventilatie en/of een afzuigsysteem in de werkruimte. 
Bij ontwikkeling van dampen of stof: Afzuiging ter plekke gebruiken. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

Beheersing van de blootstelling 
Ademhalingsbescherming: Bij een goede ventilatie is adembescherming niet nodig. 
 
Bij de verwerking: 
Gebruik ademhalingsapparatuur als er een grote hoeveelheid stof vrijkomt. De filterklasse moet geschitk 
zijn voor de maximale concentratie van verontreinigde stoffen (gas / damp / aerosol / stofdeeltjes) die    
kan ontstaan bij de omgang met het product.  
Als de concentratie wordt overschreden, moet een onafhankelijk ademhalingsapparaat worden gebruikt. 
Handbescherming Beschermende handschoenen tegen hitte en beschermende handschoenen tegen 
mechanische risico’s.  
Conform EN 388. 
Oogbescherming: Tijdens de verwerking (aanbevolen): Veiligheidsbril conform EN 166. 
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen: 
Om thermische ontbinding te vermijden, niet oververhitten. Altijd handelen conform de praktijk van 
goede industriele hygiëne en veiligheid. Voor werkpauzes en na het werk de handen wassen.  Niet eten, 
drinken of roken tijdens de werkzaamheden. 
Bij de verwerking: 
Vermijd contact met huid, ogen en kledij. De dampen niet inademen. Stof niet inademen. 
 
 
 
 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
 
Uitzicht: Vorm: vast 
Kleur: grijs 
Geur: zwak, kenmerkend 
Geurdrempelwaarde: niet bepaald 
pH-waarde: niet van toepassing  
Smelt-/vriespunt : 80 °C 
beginkookpunt en kooktraject: geen data beschikbaar 
Vlampunt / vlampuntbereik: niet van toepassing  
Verdampingssnelheid: geen data beschikbaar 
Ontvlambaarheid:  Het materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk ontbranden. 
Explosiegrenzen: LEL (Lower Explosion Limit): niet van toepassing 
UEL (Upper Explosion Limit): niet van toepassing 
Dampdruk: geen data beschikbaar 
Dampdichtheid: geen data beschikbaar 
Dichtheid bij 20°C: 1,2 g/m³ 
Oplosbaarheid: onoplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen 
Oplosbaarheid in water: onoplosbaar 
Verdelingscoefficient: n-octanol / water: geen data beschikbaar 
Zelfontbrandingstemperatur: niet bepaald 
Thermische ontbinding: Ontbindingstemperatuur: > 220 °C 
Viscositeit, kinematisch: geen data beschikbaar 
Explosieve eigenschappen: Het product is niet explosief. Afbraakproducten bevatten o.a. explosieven. 
Oxiderende eigenschappen:  
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 
9.2 Overige informatie 
 
Aandeel vaste stoffen: 100 % 
 
 
 
 
10.1 Reactiviteit 
 
Zie 10.3. 
 
10.2 Chemische stabiliteit 
 
Het product is stabiel bij normale opslagomstandigheden. 
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
 
Geen gevaarlijke reacties bij hanteren en opslag volgens de voorschriften. 
 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
 
Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht. 
 
10.5 Niet-compatibele materialen 
 
Sterke oxidatiemiddelen en oplosmiddelen. 
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
 
Bij verhitting tot ontbinding kan het volgende vrijkomen: Koolwaterstoffen, aldehyden, rook, kool- 
monoxide en kooldioxide. 
Thermische ontbinding: Ontbindingstemperatuur: > 220 °C 
 
 
 
 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 
Toxicolische effecten: Acute toxiciteit( oraal): Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classifica-
tiecriteria niet van toepassing. 
Acute toxiciteit( dermaal): Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van 
toepassing. 
Acute toxiciteit( inhalatief): Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van 
toepassing. 
Huidcorrosie / irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toe-
passing. 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

Oogletsel / irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepas-
sing. 
sensibilisatie van de luchtwegen: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet 
van toepassing. 
Sensibilisatie van de huid: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van 
toepassing. 
Kiemcelmutageniteit / genotoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria 
niet van toepassing. 
Carcinogeniteit: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing. 
Voortplantingstoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toe-
passing. 
Effecten op of via lactatie: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van 
toepassing. 
 
specifieke orgaan-toxicititeit (éénmalige blootstelling) op basis van de beschikbare gegevens zijn de 
classificatie-  
criteria niet van toepassing. 
specifieke orgaan-toxicititeit (herhaalde blootstelling) op basis van de beschikbare gegevens zijn de 
classificatie-  
criteria niet van toepassing. 
Inademingsgevaar Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepas-
sing. 
Symptomen 
Bij correct gebruik zijn tot op heden geen nadelige effecten bekend. Bij de verwerking, bv door snijden, 
zagen of slijpen kunnen partikels of stof vrijkomen. Stofcontact met de ogen kan 
tot mechanische irritatie leiden. Het inademen van stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 
 
 
 
12.1 Toxiciteit 
 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 
Overige informatie: Het product is niet biologisch afbreekbaar. 
Effecten in rioolwaterzuiveringsinstallaties: Geen grote hoeveelheden in het oppervlaktewater of de rio-
lering laten weglopen.  
Vanwege de lage oplosbaarheid in water wordt het product bijna volledig gescheiden in   
biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
 
12.3 Bioaccumulationspotentieel 
 
Verdelingscoëfficient: n-octanol / water:  
Geen informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 
Geen informatie beschikbaar 
 
12,5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 
De stof voldoet niet aan de PBT/zPzB criteria volgens REACH, bijlage XIII. 
 
12.6 Andere schadelijke effecten  
 
Algemene informatie: Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen. 
 
 
 
 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
 
Product  
afvalsleutelnummer: 08 04 10 = ander afval van lijm en dichtingsmiddelen dan onder 08 04 09 vermeld. 
Aanbeveling:  Kan samen met huidhoudelijk afval worden verbrand in overeenstemming met de toepas-
selijke technische richtlijnen en na overleg met erkende afvalverwrkingsbedrijven en de verantwoordel-
jke autoriteiten. 
 Geen grote hoeveelheden in het oppervlaktewater of de riolering laten weglopen. 
Verontreinigde verpakking: 
Aanbeveling: Afvalsleutelnummer 150101 - papier en kartonnen verpakking 
Afvalsleutelnummer 150102 - plastic verpakking 
 
 
 
 
14.1 VN Nummer 
 
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: 
Niet van toepassing 
 
14.2 VN Verzendingsnaam 
 
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: 
Niet beperkt 
 
14.3 Transportgevarenklasse (n) 
 
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: 
Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

14.4 Verpakkingsgroep  
 
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: 
Niet van toepassing 
 
14.5 Milieugevaren 
 
Schadelijk voor de zee: neen 
 
14.6 Specifieke voorzorgen voor de gebruiker 
 
Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
 
14.7 Vervoer in bulk conform bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-Code 
 
Geen informatie beschikbaar 
 
 
 
 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of 
het mengsel 
 
Nationale regelgeving: Groot-Brittannie 
Hazchem-Code: - 
Geen informatie beschikbaar 
 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
 
Voor dit mengsel werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 
 
 
 
 
Overige informatie 
Datum van de eerste versie: 16/9/2015 
Verantwoordelijke uitgever: 
Contactpersoon: zie rubriek 1 Informatiedienst. 
 
 
Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Bijlage II/A van Verordening (EG) nr 2015/830. De 
classificatie is berekend conform Europese Verordening 1272/2008 met de respectievelijke wijzigingen. 
Het werd met de grootst mogelijke zorg opgesteld.  Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid af voor 
enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het gebruik van deze gegevens of het product. 
Om dit mengsel te gebruiken voor een experiment of een nieuwe toepassing, moet de gebruiker   
zelf een materiaalgeschiktheids- en veiligheidsonderzoek uitvoeren. 


