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DATUM: 04.04.2017

(EU/453/2010 – EC/1907/2006)

DOC.: MSDS-PA_74-NL-0417

1 / IDENTIFICATIE VAN DE STOF / HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING
Productnaam:

PA_74

Productsoort:

Combinatie van gemodificeerd butyl afdichtingsband en een aluminium
backing met PET versterking. Dit veiligheidsblad (MSDS) is van toepassing op
de volgende producten: PAA74, PAC74, PAL74, PAT74, PAP74, PAB74,
PAQ74.

Leverancier:

Carlisle Hardcast Europe B.V.

Contactinformatie:

Adres:
Bloemendalerweg 25
1380 KB Weesp
Nederland

Tel.
+31 (0)294 414155
Emergency tel. +31 (0)294 414155

Post adres:
Postbus 299
1380 AG Weesp
Nederland

fax:
+31 (0)294 418655
mail: sales.hardcast@ccm-europe.com

2 / IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1 Indeling van de stof of het
mengsel:

Product valt niet binnen de indelings- en etikettering criteria volgens Richtlijn
EC1272/2008. Onder normale industriële omstandigheden, is er geen
aanwijzing dat het product kan worden beschouwd als een risico voor de
gezondheid.

2.2 Etiketteringselementen:

Geen

2.3 Andere gevaren:

PBT: no
zPzB: no

3 / SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Butyl tape op basis van niet gevaarlijke polymeren conform richtlijnen van EC1272/2008
Samenstelling

PA_74

percentage %

Symbolen

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen
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4 / EERSTEHULPMAATREGELEN
Symptomen en effecten:

Inslikken, huidcontact en inademen van voldoende hoeveelheden om
symptomen te veroorzaken is zeer onwaarschijnlijk als gevolg van de
concentraties.

EHBO na inademing:
EHBO na contact met de huid:
EHBO na contact met de ogen:

Inademing van voldoende hoeveelheden om symptomen te veroorzaken is
zeer onwaarschijnlijk.
Huid met veel water en zeep grondig wassen; indien klachten ontstaan en
aanhouden arts raadplegen.
Deze stof kan oog irritatie veroorzaken. Ogen direct met stromend water
spoelen voor minimaal 15 minuten. Bij aanhoudende klachten een arts
raadplegen.

EHBO na opname door de mond: Inslikken van voldoende hoeveelheden om symptomen te veroorzaken is zeer
onwaarschijnlijk. Niet laten overgeven en arts raadplegen.

5 / BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen:

Gebruik water, schuim of poeder als blusmiddel.

Blusinstructies:

Verbranding kan bijproducten opleveren. Koolstof-monoxide, koolstof-dioxide,
koolwaterstoffen en fenolen kunnen vrijkomen in geval van een brand. Om
milieuschade te voorkomen het bluswater opvangen.

Ongeschikte blusmiddelen:

Geen beperkingen bekend.

Bescherming tijdens
brandbestrijding:

Volg de standaard brandbestrijdingsprocedures. Draag persluchtapparatuur
tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Brandzone niet betreden
zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

6 / MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF / HET MENGSEL
Persoonlijke voorzorgsmaatGeen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.
regelen, beschermende uitrusting
en noodprocedures:
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
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Geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Verzamel in containers voor verdere verwijdering in overeenstemming met de
overheidsvoorschriften.
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7 / HANTERING EN OPSLAG
Voorzorgsmaatregelen voor het
veilig hanteren van de stof / het
mengsel:
Voorwaarden voor een veilige
opslag, met inbegrip van
incompatibele producten:

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen vereist. Goede industriële en
persoonlijke hygiëne in acht nemen. Niet roken, drinken of eten tijdens de
werkzaamheden.
Opslaan tussen +5 en +30ºC, beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
Droog en in originele verpakking opslaan.

8 / MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Controleparameters:

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen vereist. Goede industriële en
persoonlijke hygiëne in acht nemen. Niet roken, drinken of eten tijdens de
werkzaamheden.

Gebruik bij de verwerking van onze producten de best beschikbare methoden,
ten behoeve van de veiligheid van uw werknemers en de minimale belasting
van het milieu.

9 / FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand +20ºC:

Vast

Geur:

Niet van toepassing

Relatieve dichtheid:

≥ 1.30 g/cm3

Voorkomen:

Vast, tape

Kleur:

Grijs, aluminium, koper, lood, terracotta

Viscositeit:

Niet van toepassing

Smeltpunt:

Niet vastgesteld

Kookpunt:

Niet van toepassing

Vlampunt:

Niet vastgesteld

Ontvlambaarheid:

Zelfontbrandingstemperatuur:
ontploffingseigenschappen:
Dampdichtheid:

Niet vastgesteld
> 200ºC

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Dampdruk:

Niet van toepassing

Oplosbaarheid in oplosmiddelen:

Oplosbaar

Oplosbaarheid in water:
pH:

Verdelingscoëfficiënt
n-octanol/water:
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Niet oplosbaar

Niet van toepassing
Niet vastgesteld
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10 / STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit:

Te vermijden omstandigheden:

Stabiel onder voorgeschreven opslag condities..
Open vuur.

Chemische op elkaar inwerkende Voor zover bekend geen.
materialen:
Gevaarlijke ontledingsproducten:

Verbranding kan bijproducten opleveren. Koolstof-monoxide, koolstof-dioxide,
koolwaterstoffen en fenolen kunnen vrijkomen in geval van een brand. Om
milieuschade te voorkomen het bluswater opvangen.

11 / TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Basis voor de beoordeling:

Op grond van de beschikbare gegevens, lage toxicologische waarde.
Onder normale industriële omstandigheden is er geen indicatie dat het product
een gevaar voor de gezondheid van de mens is.

12 / ECOLOGISCHE INFORMATIE
Mobiliteit in de bodem:

Niet mobiel.

Bioaccumulatie:

Voor zover bekend geen bio accumulatie.

Persistentie / afbreekbaarheid:
Ecotoxiciteit:

Product is langzaam afbreekbaar.

Product is niet toxisch.

13 / INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afvalverwerkingsmethoden:
Productafdanking:
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Afvalverwijdering volgens lokale, nationale of EEG-verordeningen.

Afvalverwijdering volgens lokale, nationale of EEG-verordeningen.
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14 / INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Vervoer over land ADR/RID:
(grensoverschrijdend)
ADR klasse:
UN-nummer:
Verpakkingsgroep:

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer.

Vervoer per zeeschip IMDG:
IMDG-klasse:
UN-nummer:
Verpakkingsgroep:
EMS-nummer:
Marine pollutant:

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer.

Luchtvervoer ICAO-TI en IATADGR:
ICAO/IATA-klasse:
UN/ID-nummer:
Verpakkingsgroep:

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer.

15 / REGELGEVING
EU classificatie:

niet van toepassing.

EU symbolen:

niet van toepassing.

EU veiligheidsaanbevelingen
(R-zinnen):

niet van toepassing.

EU gevarenaanduidingen
(H-zinnen):

niet van toepassing.

16 / OVERIGE INFORMATIE
Disclaimer:

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld conform EEG-richtlijn
EU/483/2010 – EC/1907/2006.

De informatie die in dit veiligheidsinformatieblad gegeven wordt is volgens
onze huidige kennis correct. De gegeven informatie is enkel bedoeld als
leidraad voor de veilige behandeling, het gebruik, de verwerking, de opslag,
het vervoer, de verwijdering en het vrijkomen, en mag niet als een waarborg of
als een kwaliteitsspecificatie beschouwd worden. Wij kunnen geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door
het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden
veroorzaakt.
Dit veiligheidsinformatieblad is geen verkoopspecificatie of een indicatie voor
de geschiktheid van het product voor specifiek gebruik.
Dit veiligheidsinformatieblad vervangt alle voorgaande versies.
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