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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

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

 
  
  
 
1.1. Productidentificatie 
       EUCOPREV S 4V 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd 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 geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens Richtlijn (EG) nr. 1272/2008. 
 

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

2.3. Overige risico’s 
Geen informatie beschikbaar. 

 
 
 
 
3.1. Stoffe 

 

3.2. Mengsels 
Dit mengsel bevat geen meldingsplichtige stoffen volgens de criteria van RUBRIEK 3.2 van bijlage 
II van de REACH-richtlijn. 

mailto:office@eucochem.com
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
 
 
 
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Na contact met de ogen 
Geen speciale handelingen vereist. 
 
Na contact met de ogen 
spoel de ogen onmiddellijk enkele minuten onder stromend water. Bij aanhoudende irritatie een 
arts raadplegen. 
 
Na inademen 
In de open lucht brengen. Bij symptomen een arts raadplegen. 
 
Na contact met de huid 
Het product veroorzaakt geen huidirritatie. Geen speciale maatregelen zijn vereist. Raadpleeg een 
arts indien irritatie optreedt of aanhoudt. 
 
Na inslikken 
Geen speciale handelingen vereist. Bij inslikken van een grote hoeveelheid een arts raadplegen. 
 
Zelfbescherming van de EHBO-er 
EHBO-er: Let erop uzelf te beschermen! 
 

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 
Geen informatie beschikbaar. 
 

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

 
 
 
 
5.1. Blusmiddelen  

Geschikte blusmiddelen 
Waterstraal, kooldioxide (CO2), schuim. Gebruik alle middelen die geschikt zijn voor omgevings-
branden. 
 

5.2. Risico’s eigen aan de stof of het mengsel 
Brandbaar, maar niet licht ontvlambaar. In geval van brand en/of explosie de giftige gassen of dam-
pen niet inademen. 
 

5.3. Advies voor brandbestrijding 
Geen informatie beschikbaar. 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming: 

 
 
 
 
6.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen, beschermende uitrusting en procedure voor noodge-

vallen 
Niet van toepassing. 
 

6.2. Maatregelen ter bescherming van het milieu 
Geen informatie beschikbaar. 
 

6.3. Methoden en materiaal voor afvalverwerking en reiniging 
Gooi het materiaal weg in een geschikte afvalcontainer. 
 

6.4. Verwijzing naar andere RUBRIEKs 
Informatie over veilig gebruik zie paragraf 7. 
Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen zie RUBRIEK 8. 
Informatie over afvalverwerking zie RUBRIEK 13. 

 
 
 
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik 

Advies voor veilig gebruik 
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor voldoende verluchting. Verwijderd houden 
van vuur en hitte. 
 

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden 
Eisen aan opslagruimten en containers 
Opslagruimten dienen voorzien te zijn van ventilatie.  
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Bouwchemische toepassingen 

 
 
 
  
8.1. Controleparamaters  

Aanvullende informatie over grenswaarden 
Bevat geen stoffen in hoeveelheden boven de concentratiegrenzen waarvoor een grenswaarde per 
werf vastgesteld is. 
 

8.2. Beperking en controle van blootstelling / persoonlijke beschermingsmiddelen 
Algemene hygiënemaatregelen 
De gebruikelijke hygiënemaatregelen bij het omgaan met deze producten dienen in acht genomen 
te worden. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 
Ademhalingsbescherming  
Bij onvoldoende ventilatie dient adembescherming gebruikt te worden. 
 
Bescherming van ogen / gezicht 
Oogbescherming gebruiken. Oogspoelmiddel ter beschikking stellen. 
 
Handbescherming 
Niet nodig bij normaal gebruik. Bij thermische opwarming de gebruikelijke handbescherming ge-
bruiken. 
 
Bescherming van huid / lichaam 
Niet nodig bij normaal gebruik. Bij thermische opwarming de gebruikelijke huid- en lichaamsbe-
scherming gebruiken. 
 
Beperking en controle van blootstelling van de omgeving 
Geen informatie beschikbaar. 

 
 
 
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand:   vast 
Kleur:     blauw 
Oplosbaarheid in water:   Niet oplosbaar 

 
 
 
 
10.1. Reactiviteit  

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
Geen bijzondere risico’s te vermelden. 
 

10.3. Mogelijk gevaarlijke reacties 
Geen bijzondere risico’s te vermelden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen bijzondere risico’s te vermelden. 
 

10.5. Niet-compatibele materialen 
Geen bijzondere risico’s te vermelden. 
 

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten 
Bij thermische ontbinding kunnen kooldioxide en koolmonoxide vrijkomen. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
 
 
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Geen toxicologische informatie beschikbaar. 
 
 
 
 
12.1. Toxiciteit  

Geen informatie beschikbaar. 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen informatie beschikbaar. Op basis van de fysische eigenschappen is een significante persis-
tentie in het milieu niet te verwachten. 
 

12.3. Bioaccumulatief potentieel 
Geen informatie beschikbaar. Op basis van de fysische eigenschappen is een significante bioac-
cumulatie niet te verwachten. 
 

12.4. Doordringing in de bodem 
Het product is niet oplosbaar. Op basis van de fysisch eigenschappen is slechts een geringe 
doordringing in de bodem te verwachten. 
 

12.5. Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling 
De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT / zPzB-criteria volgens REACH, bijlage XIII. 
 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen informatie beschikbaar. 

 
 
 
 
13.1. Procedure voor afvalverwerking 

Verwerking met inachtnaming van alle toepasselijke internationale, nationale en lokale wetten, 
verordeningen en richtlijnen. Voor afvalverwerking binnen de EU moet de toepasselijke afvalcode 
volgens de Europese Afvalcatalgous (EAC) worden gebruikt. 

 
 
 
 
14.1. Vervoer over land (ADR(RID)) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

14.2. Vervoer over de binnenwateren (ADN) 
Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 

 
 
14.3. Vervoer over zee (IMDG) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
14.4. Luchtvervoer (IATA) 

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften. 
 
 
 
 
15.1. Richtlijnen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming / specifieke juridische 

richtlijnen voor de stof of het mengsel 
Het product wordt geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens Richtlijn (EG) nr. 1272/2008. 

 
15.2. Veiligheidsbeoordeling 

Er werd geen veiligheidsbeoordeling van de stof uitgevoerd. 
 
 
 
 

Aanvullende informatie 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van 
publicatie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheids-
informatieblad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwer-
king. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt ge-
mengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinforma-
tieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier wordt geprodu-
ceerd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De informatie is gebaseerd op onze kennisstand 
op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en vormt geen con-
tractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeving en richtlijnen valt onder de 
strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten. 


