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SECTIE 2 Identificatie van de gevaren 

SECTIE 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

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

EUCOPREV B 
 

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en toepassingen, die afgeraden 
worden  

Gebruik van de stof / het mengsel 
Het product is bedoeld voor de professionele gebruiker. Bouwproducten.  
 
Af te raden toepassingen 
Geen geïdentificeerde toepassing. 
 

1.3. Details m.b.t. De leverancier die het veiligheidsinformatieblad verstrekt 
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. Classificatie van de stof of het mengsel 

Het product wordt niet geclassificeerd volgens de CLP Richtlijn. 
 

2.2. Etiketteringselementen  
Etikettering volgens Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Niet van toepassing. 
 

2.3. Overige risico’s 
Niet van toepassing. 

 
 
 
 
3.1.  

3.1. Chemische samenstelling: 
Synthetisch rubber mengsel, butyl rubber gebaseerd, sodium bentoniet en weekmaker 
Dit mengsel bevat geen meldingsplichtige stoffen volgens de criteria van 3.2 van bijlage II van 
REACH.  
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SECTIE 4 Eerstehulpmaatregelen 

SECTIE 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

BEVAT GEEN SCHADELIJKE COMPONENTEN 
 
 
 
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemene opmerkingen 
In geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. 
 
Na contact met de ogen 
Bij oogcontact de ogen overvloedig spoelen met stromend water. 
 
Na inademen 
Zeer weinig kans op voorval. 
 
Na contact met de huid. 
Wassen met overvloedig water en zeep. 

 
4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 

Geen specifieke risico’s bij normaal gebruik. 
 

4.3. Nood aan onmiddellijke medische hulp of speciale behandeling 
Geen informatie beschikbaar. 

 
 
 
 

5.1. Blusmiddelen  
Geschikte blusmiddelen 
Water, water/schuim, ABC bluspoeder 
 

5.2. Ontbinding van het product 
Verbrandingsproducten met inbegrip van koolmonoxide, kooldioxide, water, laagmoleculaire pro-
ducten en verschillende koolwaterstoffen. 
 

5.3. Bescherming van de brandweer 
 Ademhalingsbescherming en oogbescherming is vereist. Onafhankelijk ademhalingsapparaat met 
positieve druk   

        (OAPD) moet worden gebruikt. Niemand mag blootgesteld worden aan dampen of rook zonder 
OAPD. 

 
5.4. Bij inademen: 

Indien dampen van brandend materiaal werden ingeademd: 
- breng de persoon in de frisse lucht. 
- breng de persoon in half zittende positie. 
- maak kleding los. 
- houd hem/haar warm  
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SECTIE 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

SECTIE 7 Hantering en opslag 

SECTIE 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 
 
 
 

 
 
 
6.1. Lekken in de bodem en in het water 

Recupereer het vrijgekomen materiaal en breng het in geschikte containers voor hergebruik of ver-
wijdering. Behandel als vast afval. Niet wegspoelen via openbare riolering of waterafvoer. Raad-
pleeg een deskundige voor de afvoer van gerecupereerd materiaal en zorg voor naleving van de 
plaatselijke wetgeving en reglementering. 

 
 
 
 
 

7.1 Opslagtemperatuur (°C) 
Kamertemperatuur - houd verpakking droog en dicht. 
 

7.2. Transporttemperatuur (°C) 
Kamertemperatuur 
 

7.3. Laadtemperatuur (°C) 
kamertemperatuur 
 

7.4. Opslag 
Volgens ISO norm 2230. 
 
 

 
 
 

8.1. Controleparameters  
Het product bevat geen relevante hoeveelheden materialen met kritische waarden die op de werk-
plek moeten gecontroleerd worden. 
 

8.2. Blootstellingscontrole  
Oog-/Gezichtsbescherming 
Bij manipulatie wordt het dragen van een veiligheidsbril aanbevolen. 
 
Ademhalingsbescherming  
Niet nodig bij normaal gebruik. 
 
Bescherming van huid / lichaam 
Vermijd contact met de huid en draag beschermende handschoenen. 
 
Beperking van blootstelling van de omgeving. 
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SECTIE 9 Fysische en chemische eigenschappen 

SECTIE 10 Stabiliteit en reactiviteit 

SECTIE 11 Toxicologische informatie 

Geen informatie beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand: vast 
Uitzicht: Groen, zwart en rood (zoutvariant) 
Smeltpunt:   Niet bepaald 
Kookpunt:  Niet bepaald 
Dampspanning: Niet van toepassing 
Dampdichtheid: Niet van toepassing 
Verdampingssnelheid:  Niet van toepassing 
Soortelijk gewicht: 1,45 g/cm3 
Oplosbaarheid in water: onoplosbaar 
Explosiegetal:  Niet van toepassing 

 
 
 
 
10.1.  Reactiviteit  

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.1. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.2. Mogelijk gevaarlijke reacties 
Geen bekend. 
 

10.3. Te vermijden omstandigheden 
Geen bekend. 
 

10.4. Niet-compatibele materialen 
Geen bekend. 
 

10.5. Gevaarlijke ontbindingsproducten 
Geen bekend. 

 
 
 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
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SECTIE 12 Ecologische informatie 

SECTIE 13 Instructies voor verwijdering 

SECTIE 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

SECTIE 15 Regelgeving 

SECTIE 16 Overige informatie 

    Volgens onze ervaring zijn er geen toxicologische effecten te verwachten in geval van blootstel-
ling aan dit product, wanneer het wordt gemanipuleerd volgens de voorschriften van het technische 
informatieblad en dit MSDS. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Niet biologisch afbreekbaar 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. 

. 
 
 
 

  Procedures voor afvalverwerking 
    Behandel als vast afval. 
    Zorg er voor dat voldaan is aan de lokale wetgeving en regelgeving bij het storten. 
 
 
 
 
Laad-/lostemperatuur : Kamertemperatuur 
IMO (Int. Maritime Org.) klasse : geen 
IATA (Int. Air Transp. Assoc.) klasse : geen 
EEC classificatie/symbool : Niet gereguleerd 
ADR/RID klasse: geen 
U.S.DOT classificatie Niet gereguleerd 
Behandeling:  Dit product wordt door geen enkele actuele bepaling of classificatie als gevaarlijk gedefi-
nieerd. 
 
 
 
 
Etikettering:  Geen etikettering vereist volgens EEG-richtlijnen 88/379/EEC 
 
 
 
 
Aanvullende informatie 
Dit veiligheidsinformatieblad werd opgeseld in overeenstemming met bijlage II/A van verordening (EU) 
nr 2015/830.  Classificatie werd bepaald in overeenstemming met Europese verordening 1272/2008 
met hun respectieve amendementen. Het werd met de grootste zorg opgesteld. Niettemin kunnen we 
geen enkele aansprakelijk aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die kan worden veroorzaakt 
door het gebruik van deze gegevens of het betreffende product. Om deze bereiding te gebruiken voor 
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een experiment of voor een nieuwe toepassing, dient de gebruiker zelf een materiaalgeschiktheids- en 
veiligheidsonderzoek uit te voeren. 


