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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 15/09/2000Datum van
herziening

RS 155-8320REF.:

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

THERMAL BOND SYSTEMProductbenaming:

Productcode: TBS     A
Leverancier: ELECTROLUBE

H.K. Wentworth Ltd.,
Wentworth House, Blakes Road,
Wargrave,  Berkshire, RG10 8AW, United Kingdom.

Telefoon (UK):
Telefoon (FR):
Telefoon (DE):

+44 (0) 118 9404031
+33 (0) 148 15 4363
+49 (0) 221 9355350

Fax No:  +44 (0) 118 9403084

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Identificatie van het preparaat

EG-No.Chemische naam CAS-No. klasse Gewicht
%

-EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE
MOLECULAR WEIGHT <= 700)

25068-38-6 Xi; R36/38
R43

30

-DIGLYCIDYL ETHER OF PROPYLENE
GLYCOL

9072-92-2 Xi; R43 < 15

NON HAZARDOUS CONSTITUENTS < 70

3. RISICO'S
Belangrijkste risico's: irriterend
Specifieke risico's Irriterend voor de ogen en de huid.  Kan overgevoeligheid veroorzaken

bij contact met de huid.  niet gevaarlijk door inademen / Inname

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen advies: Verwijderen van blootstelling, neerliggen.
Inademing: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen.
Contact met de huid: Onmiddellijk met overvloedig water afwassen gedurende tenminste 15

minuten.

Contact met de ogen: Onmiddellijk met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 15
minuten.  Een arts raadplegen indien nodig

Inname: Veel water drinken.  Indien symptomen blijven, arts verwittigen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen: Met koolzuur, poeder, schuim of verneveld water blussen.

Blusmiddelen die om
veiligheidsredenen niet gebruikt
mogen worden:

Niet blussen met waterstraal.

Specifieke risico's: Verbranding geeft onaangename en giftige rook.
Speciale beschermende
uitrusting voor brandweerlieden:

Onafhankelijk ademhalingsapparaat dragen bij brandbestrijding,
indien noodzakelijk.

Specifieke methoden: Standaardprocedure voor chemische branden.
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6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
PREPARAAT

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Reinigingsmethoden: Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur,

zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  In een
geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering: Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.  Niet eten, drinken of roken

tijdens gebruik.
Opslag: Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING

Chemische naam: Nationale blootstellingsgrenswaarden in
werkplaatsen: HSC(EH40)

EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT <= 700)
DIGLYCIDYL ETHER OF PROPYLENE GLYCOL
NON HAZARDOUS CONSTITUENTS

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.Technische maatregelen:

Persoonlijke bescherming:
-   Bescherming van de
ademhalingswegen:

niet nodig bij normaal gebruik

-   Bescherming van de handen: handschoenen bestand tegen oplosmiddelen (butylrubber)
-   Bescherming van de ogen: beschermbril / veiligheidsbril met zijkleppen
-   Bescherming van de huid en
het lichaam:

lichtgewicht beschermende kleding / Laboschort

Hygiënische maatregelen: Handen wassen voor elke werkonderbreking en direkt na
werkzaamheden met het product.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm: pasta
Kleur: blauw
Vlampunt: > 120 °C
Oplosbaarheid:

Wateroplosbaarheid onoplosbaar g/l

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit: Stabiel.
Te vermijden omstandigheden: Bij verwarmen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen.

Te vermijden substanties:
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven..

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit: Epoxy resin: LD50/oraal/rat = >5000mg/kg
Plaatselijke effecten: Irriterend voor de ogen en de huid.
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Sensibilisatie: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact.
Niet van toepassingLange termijn toxiciteit:

Chronische toxiciteit: Niet van toepassing

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Mobiliteit: Onoplosbaar in water.
Persistentie en afbreekbaarheid: Niet intrinsiek biologisch afbreekbaar.
Bioaccumulatie:
Ecotoxiciteitseffecten: Toxiciteit voor het aquatische milieu is onwaarschijnlijk door de

lage oplosbaarheid.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afval van residuen / niet-gebruikte
producten:

Afval niet in de riool laten komen.  Zich in verbinding stellen
met de bevoegde plaatselijke autoriteiten.

Verontreinigde verpakking: In overeenstemming met de plaatselijke en nationale
voorschriften

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Proper shipping name Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften..

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Indeling overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende de indeling van gevaarlijke preparaten
90/492/EEG.
- Bevat: Bisphenol A epichlorohydrin

- Symbo(o)l(en):

Xi - Irriterend
R-zin(nen):
S-zin(nen): S28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.  S37/39 -

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor
het gezicht.

16. OVERIGE INFORMATIE

3Herziend nummer
Verdere informatie: CN no.  39073000

Contact Name: Carolyn Booth
Department: Technical

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend
bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een
garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het
samen met andere producten of in enig ander procede wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.
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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

THERMAL BOND SYSTEMProductbenaming:

Productcode: TBS       B
Leverancier: ELECTROLUBE

H.K. Wentworth Ltd.,
Wentworth House, Blakes Road,
Wargrave,  Berkshire, RG10 8AW, United Kingdom.

Telefoon (UK):
Telefoon (FR):
Telefoon (DE):

+44 (0) 118 9404031
+33 (0) 148 15 4363
+49 (0) 221 9355350

Fax No:  +44 (0) 118 9403084

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Identificatie van het preparaat

EG-No.Chemische naam CAS-No. klasse Gewicht
%

203-950-6TRIETHYLENETETRAMINE 112-24-3 Xn; R21 C;
R34 R43

< 50

202-974-44,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE 101-77-9 Carc. Cat.2;
R45 Xn;
R20/21/22-
48/20/21 R43

< 50

NON HAZARDOUS CONSTITUENTS < 50

3. RISICO'S
Belangrijkste risico's: Giftig.  klasse II kankerverwekkend.
Specifieke risico's Kan kanker veroorzaken..  Herhaalde of langdurige blootstelling kan

oog- en huidirritatie veroorzaken. & Lever stoornis.  Kan
overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid..

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen advies: Verwijderen van blootstelling, neerliggen..
Inademing: In de frisse lucht brengen..  Een arts raadplegen na een aanzienlijke

blootstelling..
Contact met de huid: Onmiddellijk met overvloedig water afwassen gedurende tenminste 15

minuten..  Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling..
Verontreinigde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken..

Contact met de ogen: Grondig met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 15
minuten en een arts raadplegen..

Inname: Onmiddellijk een arts waarschuwen..

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen: Met koolzuur, poeder, schuim of verneveld water blussen.

Blusmiddelen die om
veiligheidsredenen niet gebruikt
mogen worden:

sterke waterstraal
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Specifieke risico's: Kunnen bij brand giftige dampen afgeven;
adembeschermingsapparatuur dragen.  (NOx, ammoniak )

Speciale beschermende
uitrusting voor brandweerlieden:

Draag bij brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat met
persluchtcylinder..

Specifieke methoden: Spoelwater verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en
nationale voorschriften..

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
PREPARAAT

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken..

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien..
Reinigingsmethoden: Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur,

zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel)..  In een
geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering..

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering: Contact met de huid en de ogen vermijden..  Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik..

 Dampen/stof niet inademen..
Opslag: Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren..

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING

Chemische naam: Nationale blootstellingsgrenswaarden in
werkplaatsen: HSC(EH40)

TRIETHYLENETETRAMINE
4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE MEL Lang termijn (8 hrs) = 0.01ppm / 0.08 mgm-3

NON HAZARDOUS CONSTITUENTS

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten..Technische maatregelen:

Persoonlijke bescherming:
-   Bescherming van de
ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat
dragen..

-   Bescherming van de handen: handschoenen bestand tegen oplosmiddelen (butylrubber)
-   Bescherming van de ogen: veiligheidsbril met zijkleppen / beschermbril
-   Bescherming van de huid en
het lichaam:

Laboschort / beschermend pak

Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik..  Handen wassen voor
elke werkonderbreking en direkt na werkzaamheden met het
product..

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm: pasta
Kleur: crème
Vlampunt: > 100 °C
Oplosbaarheid:

Wateroplosbaarheid ( 20 °C) niet
mengbaar

g/l

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit: Stabiel.  Exotherme reactie met sterke zuren /

Epoxyharsoplossing.
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Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en
ontstekingsbronnen..

Te vermijden substanties: oxidatiemiddelen, zuren.
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven..

Op hoge temperaturen kan ammoniakgas vrijkomen..

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit: Triethylenetetramine: LD50/oraal/rat = 4500mg/kg

4,4-Diaminodiphenylmethane: LD50/oraal/rat = 874mg/kg
Plaatselijke effecten: Herhaalde of langdurige blootstelling kan oog- en huidirritatie

veroorzaken..
Sensibilisatie: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Kan kanker veroorzaken.Lange termijn toxiciteit:
Chronische toxiciteit: Lever- en nierbeschadigingen kunnen optreden.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Mobiliteit: geen gegevens beschikbaar
Persistentie en afbreekbaarheid:
Bioaccumulatie:
Ecotoxiciteitseffecten:

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afval van residuen / niet-gebruikte
producten:

In overeenstemming met de plaatselijke en nationale
voorschriften

Verontreinigde verpakking: In overeenstemming met de plaatselijke en nationale
voorschriften

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Proper shipping name Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften..

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Indeling overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende de indeling van gevaarlijke preparaten
90/492/EEG.
- Bevat: 4,4-Diaminodiphenylmethane
- Symbo(o)l(en):

T - Vergiftig
R-zin(nen): R45 - Kan kanker veroorzaken.  R48/20/21 - Schadelijk: gevaar voor ernstige

schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en
aanraking met de huid. R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met
de huid.  R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en
aanraking met de huid.

S-zin(nen): S45 - In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)..  S53 - Blootstelling vermijden
- voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

16. OVERIGE INFORMATIE

3Herziend nummer
Verdere informatie: CN no: 39073000
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Contact Name: Carolyn Booth
Department: Technical

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend
bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een
garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het
samen met andere producten of in enig ander procede wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.


