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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
IMEX - ENTWAS WARM SUPERIEUR

044-06-030

IMEX HOLLAND
Postbus 247 4560 RE HULST.

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
Handelsnaam
: IMEX-ENTWAS WARM SUPERIEUR.
Toepassing / functie
Distributeur
Adres
Telefoonnummer
Telefoon nr. in noodgeval
Bij noodgevallen

:
:
:
:
:
:

Entmiddel / Coating.
IMEX HOLLAND.
Zie boven
0114-320825 Telefaxnummer 0114-321596
Zie onder
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
*Belangrijkste gevaren
*Risicozinnen
*Gevaren voor de gezondheid
Fysisch en chemische gevaren
Specifieke gevaren
Milieu – effecten

:
:
:
:
:
:

Irriterend.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Geen specifieke gevaren.
Geen.
Geen.
Tel.(030-274 88 88). Alleen toegankelijk voor artsen!

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Volgens richtlijnen 1999/45/EC is dit preparaat als gevaarlijk ingedeeld.
Naam Component
Waarde(n)
CAS nr / EC nr/ EG annex-I nr
Pijnhars
TLV-TGG [ mg/m³]
LC50-96 uur - vis[ mg/l]
EC50 bacteriën

008050-09-7 /232-475-7 /650-015-00-7
: Geen blootstellingslimietwaardes beschikbaar
: 60.3
: >10.000

Water
Microcristalline waxes
TLV-TGG [ mg/m³]

Symbo(o)l(en) R-Zinnen
Xi

43

Xi

36

:007732-18-5 / 231-791-2 / NC
:0063231-60-7 / 264-038-1 / NC
:2

Ricinus olie

:008001-79-4 /232-293-8 / NC

Natriumcarbonaat
Moleculair gewicht
: 106
Smeltpunt [ ºC]
: 851
Beginkookpunt [ ºC]
: 1600
Relatieve dichtheid (water=1)
: 2,5
Oplosbaarheid in water [g/100ml] : 22 (20º )
Chemische naam
:Was
CAS nummer(s)
: zie boven.

:00497-19-8 / 011-005-00-2

4. EERSTE HULP MAATREGELEN
-Medische noodbehandeling
-Algemeen advies
-Speciale voorzieningen
-Eerste hulp
-Inhalatie

: In het algemeen geen medische zorg vereist.
: Geen noemenswaardige risico’s.
: Geen.
: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.Laat de persoon rusten.
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-Huidcontact
-Contact met de ogen
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*Symptomen en effecten
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: Huid grondig wassen met water en zeep.
: Spoelen met schoon water.
: Onmiddellijk een arts raadplegen.
: Irritatie.
: Telefoon voor noodgevallen: 030-274 88 88 (Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum); uitsluitend voor een behandelend arts in geval van
een accidentele vergiftiging.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen
-Geschikt
-Niet geschikt
Specifieke gevaren
Bescherming van brandweerlieden
Beschermingsmiddelen
Gevaarlijke verbrandingsproducten -of gassen

:
:
:
:
:
:

Schuim. Poeder. Versproeid water. Koolstofdioxide.
Geen bekend.
Geen bekend.
Draag ademhalingsmasker.
Geen speciale voorschriften.
Geen verwacht.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF
HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Methoden voor opruimen
-op de grond
- op water
Hergebruik
Verwijdering

: Geen specifieke voorschriften.
: Geen specifieke voorschriften.
: Ontstekingsbronnen wegnemen.
: mechanisch opzuigen.
: Geen speciale voorschriften.
: Geen speciale voorschriften.
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met
lokale/nationale voorschriften.

7. HANTEREN & OPSLAG
Algemeen
: Voor gebruik etiket goed lezen.
Voorzorgsmaatregelen voor behandeling : Niet roken tijdens het werk.
en opslag
GEBRUIK
Technische maatregelen
: Geen
Voorzorgsmaatregelen brand en explosie : Geen speciale voorschriften.
Advies voor veilig hanteren
: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van chemische
producten dienen in acht te worden genomen.
Onverenigbare producten
: Geen verwacht.
OPSLAG
Technische maatregelen
: Geen
Geschikte opslagomstandigheden
: Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen aanbevolen m.b.t. de
behandeling van dit product.
Opslag - buiten het bereik van
: Geen speciale voorschriften.
onbevoegden
Aanbevolen verpakkingsmaterialen
: Geen.
Relevante wetgeving
: Geen specifieke aanbevelingen.
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8. MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE
BESCHERMING
Technische maatregelen
Grenswaarde blootstelling mens
Aanbevolen controle methoden
*Persoonlijke Beveiliging
-Ademhalingsbescherming
-Huid - en lichaamsbescherming
-Bescherming van de handen
*-Doorslagtijd handschoenen
Oogbescherming
Hygiënemaatregelen

Beheersing van milieublootstelling

: Geen speciale voorschriften.
: Geen
: Geen
: Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen onder normale
gebruiksomstandigheden en bij aangepaste ventilatie.
: Overall.
: PVC handschoenen.
: Eisen afhankelijk van manier van gebruik.
: Eerst handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met
zachte zeep en water; dan pas eten, drinken,roken of het werk verlaten.
Houdt de werkplek zo ordelijk en zindelijk mogelijk.
: Laat het product niet in riolering of oppervlaktewater terecht komen. Laat
het product niet in de bodem doordringen. In geval dit toch gebeurd stel
dan direct de verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Aggregatietoestand
: vast.
Vorm
: Platen van 3-4 cm dik.
Kleur
: Beige.
Geur
: Geen gegevens beschikbaar.
pH waarden bij 20°C
: Geen gegevens beschikbaar.
Vriespunt
[ ºC]
: Niet vastgesteld.
Stolpun t
[ ºC]
: 60-65
Smeltpunt [ ºC]
: ca. 67
Druppelpunt [ ºC]
: ca. 67
Kookpunt
[ ºC]
: Niet vastgesteld.
Relatieve dichtheid (water=1)
: Geen gegevens beschikbaar.
Bulkdichtheid [ kg/m³]]
: Niet vastgesteld.
Dampdruk [ kPas]
: Niet vastgesteld.
Dampdichtheid
: Niet vastgesteld.
Viscositeit bij 20 ºC [mPa.s]
: Niet van toepassing.
Oplosbaarheid in water [ g/100 ml]
: Onoplosbaar.
Oplosbaarheid in vet
: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [ ºC]
: 220
Zelfontbrandingstemperatuur[ ºC]
: > 300
Ontvlambaarheid
: Brandbaar.
Explosiviteit
: Geen gegevens beschikbaar.
Log P octanol / water bij 20 ºC
: Niet vastgesteld.
Verdampingssnelheid
: Niet vastgesteld.
Oxidatie -eigenschappen
: Niet vastgesteld.
Specifieke geleidbaarheid (S/m)
: Niet vastgesteld.
De in paragraaf 9 vermelde fysische en chemische eigenschappen zij indicatieve waarden en zijn niet bedoeld als,
of ter vervanging van, de productspecificaties.
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit
Gevaarlijke reacties
Te vermijden omstandigheden
Te vermijden materialen
Gevaarlijke ontledingsproducten

:
:
:
:
:

Stabiel onder normale omstandigheden.
Geen bekend.
Geen bekend.
Geen bekend.
Geen gegevens beschikbaar.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Informatie over giftigheid
te verwachten.
Acute toxiciteit
Plaatselijke effecten
*Sensibilisatie
Subchronische effecten
Chronische effecten
Carcinogeniteit
Teratogene werking
Mutageniteit
Reproduktietoxiciteit

: Bij normaal gebruik zijn er geen nadelen voor de gezondheid bekend of
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Geen gegevens beschikbaar.
Irritatie.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.

:
:
:
:

Geen gegevens beschikbaar.
Geen noemenswaardige risico’s.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen bekend.

12. MILIEU-INFORMATIE
Ecotoxiciteit
Informatie over giftigheid
Mobiliteit
Verdere schadelijke effecten

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Restanten
Gecontamineerde verpakking

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met de lokale,
provinciale en nationale voorschriften.
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale,
provinciale en nationale voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
UN – nummer
Transport over Land (ADR/RID)

: Niet geclassificeerd.
: Geen gevaarlijke stof volgens de geldende transportvoorschriften.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Handelsnaam
EEG etikettering
*- Symbo(o)l(en)
*- Bevat
*- R -Zinnen
*- S –Zinnen
Basis van de indeling
EG-Annex nr.

:
:
:
:
:
:
:
:

IMEX-ENTWAS WARM SUPERIEUR.
Niet ingedeeld.
Xi- Irriterend.
Wassen en Hars.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
S24 - Aanraking met de huid vermijden.
S37 - Draag geschikte handschoenen.
Niet van toepassing.
:Niet van toepassing.

16. OVERIGE INFORMATIE
Nummer van mutatie van het VIB
Datum van laatste mutatie VIB

: Zie rechter bovenhoek.
: Zie rechter bovenhoek.
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Naam samensteller
Bij mutatie betrokken subheadings
Aanbevolen toepassingen &
beperkingen
Informatiebronnen

:
:
:
:
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5/9/2002
Ir. L. Mangnus - Safety Coordinator
Veranderingen t.o.v. de vorige uitgave zijn d.m.v. een “*” gemarkeerd.
Zie product datablad voor gedetailleerde informatie.

: Origineel VIB en specificaties van producent.

De inhoud en het formaat van dit VIB zijn in overeenstemming met EG -Richtlijn 2001/58/EG.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit VIB werd verkregen van bronnen die, naar beste
weten, betrouwbaar zijn. De informatie wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afvoeren van het
product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze
en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verlies,
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk wordt afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de
hantering, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit VIB werd samengesteld, en dient ook
uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander
product, is het mogelijk dat de VIB informatie niet van toepassing is.
Einde van document
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