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RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

1.1 Productidentificatie  

 Naam van produkt S1125 Adhesive - Part A and S1264 Adhesive – Part A 

 Product Code niet van toepassing 

 Producttype Mengsel 

 De Registratie Nr van het REACH niet van toepassing (Mengsel) 

 Unieke formule-ID (UFI) WVC0-102D-8007-479Q 

 Nanovorm niet van toepassing 

   

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het 

mengsel en ontraden gebruik 

 

 Geïdentificeerd Gebruik Adhesive. Epoxyhars: Verharder 

 Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Alle andere dan de bovenstaande 

   

1.3 Details betreffende de verstrekker van het 

veiligheidsinformatieblad 

 

 Leverancier Tyco Electronics UK Ltd 

Faraday Road, Dorcan, Swindon,  

Wiltshire, SN3 5HH, Verenigd Koninkrijk 

 Telefoon +44 (0) 1793 52 81 71 (Hoofdkantoor) 

maandag - vrijdag 08:00 - 17:00 (GMT) 

 Fax +44 1793 57 2516 

 E-mail (vakkundig persoon) SDS@te.com 

   

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen  

 Antigifcentrum  

 Telefoon Nr. In Noodgevallen +31 (0) 88 755 8000 

 Gesproken taal/talen: Nederlands 

 Producent  

 Telefoon Nr. In Noodgevallen +44 1793 528171 GMT (maandag tot vrijdag 08:00 - 

17:00) 

 Gesproken talen Engels 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

2.1.1 Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  Skin Corr. 1; H314 

Skin Sens. 1; H317 

Eye Dam.1; H318 

   

2.2 Etiketteringselementen Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  

   

 Naam van produkt S1125 adhesive – Part A and S1264 adhesive – Part A 

 Bevat: 3,3'-oxybis(ethyleneoxy)bis(propylamine), Aliphatic Polymer Diamine 

   

 Gevarenpictogram(men) 

  

  

   

 Signaalwoord(en) Gevaar 

   

 Gevarenaanduiding(en) H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
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 Veiligheidsaanbeveling(en) P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. 

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID of het haar: verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. 

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met 

water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen. 

P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken 

opwekken. 

P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts. raadplegen. 

P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 

opnieuw te gebruiken. 

   

 Aanvullende informatie niet van toepassing. 

   

2.3 Andere gevaren Brandbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1 Stoffen - niet van toepassing 

  

3.2 Mengsels Stoffen in bereiding / mengsels. 

Chemische identiteit van de stof %W/W CAS-nr. EG-nr. De Registratie Nr van het 

REACH 

Gevaren indeling 

Aliphatic polymer diamine 50 - 80 68911-25-1 614-773-2 
Nog niet ingedeeld in de 

supply chain 

Skin Irrit. 2; H315 

Skin Sens. 1; H317 

Eye Dam. 1; H318 

3,3'-Oxybis (ethyleneoxy) bis 

(propylamine) 
< 10 4246-51-9 224-207-2 

Nog niet ingedeeld in de 

supply chain 

Skin Corr. 1B; H314 

Skin Sens. 1; H317 

Toluene < 0.5 108-88-3 203-625-9 
Nog niet ingedeeld in de 

supply chain 

Flam. Liq. 2; H225 

Skin Irrit. 2; H315 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE. 3; H336 

STOT RE. 2; H373 

Repr. 2; H361d 

Aq. Chronic 3; H412 
 

Notities: Voor de volledige tekst van de H-zinnen wordt verwezen naar sectie 16.  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  

 Eigenbescherming van de eerste hulpverlener Uitsluitend ingrijpen indien dit geen persoonlijk gevaar met zich meebrengt. Draag 

geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, vermijd direct contact. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Plaats in stabiele zijligging en roep 

onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Indien 

noodzakelijk voor kunstmatige ademhaling zorgen. Controleer de vitale functies. 

Koel bewaren.  

 Inhalatie IDIEN INGEADEMD: Bij moeilijke ademhaling, in de frisse lucht brengen en laten 

rusten in een houding die het ademen bemakkelijkt.  NA (mogelijke) blootstelling: 

een arts raadplegen. 

 Huidcontact BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. ONMIDDELLIJK EEN ARTS 

RAADPLEGEN.  

 Oogcontact BIJ CONTACT MET DE OGEN: Houd de oogleden uit elkaar en spoel de ogen 

met veel water gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, 
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indien mogelijk. Blijven spoelen. Behandeling door een oftalmoloog als gevolg 

van mogelijke bijtende brandwonden kan nodig zijn. 

 Inslikken INDIEN INGELSIKT: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. 

ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN. 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en 

effecten 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie 

veroorzaken. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische 

verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. Geen tegengif bekend.  

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Behandeling door een oftalmoloog als gevolg van 

mogelijke bijtende brandwonden kan nodig zijn. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen  

 Geschikte blusmiddelen Brandbaar. Niet ontvlambaar.  In geval van brand brandblusapparatuur gebruiken 

die in dit soort omgeving gebruikt mag worden. Sproeistraal water, schuim, droog 

poeder of koolzuur. 

 Ongeschikte blusmiddelen Geen gebonden water gebruiken. Directe waterstraal kan het vuur verspreiden. 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel 

worden veroorzaakt 

Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven. Ontledingsproducten: 

Koolmonoxide, Kooldioxide, Nitreuze dampen. 

5.3 Advies voor brandweerlieden Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding met onafhankelijk 

werkend ademhalingsapparaat dragen. Chemische veiligheidskleding Indien 

lading aan brand wordt blootgesteld, koel houden door met water te sproeien. Zo 

nodig evacueren. Laat afvloeiing van de brandbestrijding niet in afvoeren of 

waterlopen komen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde 

uitrusting en noodprocedures 

Uitsluitend ingrijpen indien dit geen persoonlijk gevaar met zich meebrengt. Draag 

geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, vermijd direct contact. 

Verontreinigde kleding uittrekken en alle besmette lichaamsdelen met ruim water 

wassen.  

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Gemorste stof niet in het riool spoelen of op het oppervlaktewater lozen. 

Morsingen of ongecontroleerde lozingen naar de bodem dienen gemeld te 

worden aan de betrokken autoriteiten. 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gemorste stof indammen. Gemorste stof bedekken met inert absorberend 

materiaal. Waar mogelijk, product terugwinnen. Ventileer het gebied en was de 

leklocatie nadat het materiaal is opgeruimd. 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Ook Rubriek: 8, 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Bij gebruik van dit product zorg dragen voor 

toereikende ventilatie; blootstelling beperken door de beginselen van een 

verantwoorde bedrijfshygiënische werkwijze toe te passen. Verwijderd houden 

van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik 

van dit product. Vermijd elk contact. Verwijder besmette kleding en kleding 

wassen voor hergebruik.  

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip 

van incompatibele producten 

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Op een goed geventileerde 

plaats bewaren. Houd de container gesloten. 

 bewaartemperatuur Bewaren in een koele / lage temperatuur, goed geventileerde (droge) plaats uit 

de buurt van warmte en ontstekingsbronnen. 

 Opslagtermijn Stabiel bij omgevingstemperatuur. 

 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van oxyderende stoffen. Contact met zuren en alkaliën 

vermijden. 

7.3 Specifiek eindgebruik Zie Rubriek: 1.2. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters  

8.1.1 Bedrijfshygiënische Grenswaarden  

STOF CAS Nr. TGG 8 uur mg/m3 TGG 15 min mg/m3 

Tolueen 108-88-3 150 384 
 

Bron: Arbeidsomstandighedenregeling Geldend van 05-07-2016 t/m heden 
 

 

8.1.2 Biologischer Grenzwert Niet vastgesteld 

   

8.1.3 PNECs en DNELs niet van toepassing 

Aliphatic Polymer Diamine - Nog niet ingedeeld in de supply chain 

3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) - Nog niet ingedeeld in de supply 

chain 

Toluene - Nog niet ingedeeld in de supply chain 

   

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

8.2.1 Passende technische maatregelen Bij gebruik van dit product zorg dragen voor toereikende ventilatie; blootstelling 

beperken door de beginselen van een verantwoorde bedrijfshygiënische 

werkwijze toe te passen. Maatregelen treffen om ontladingen van statische 

elektriciteit te voorkomen. Verwijderd houden van vuur, vonken en hete 

oppervlakken. 

   

8.2.2 Persoonlijke bescherming De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorg voor algemene 

reinheid en orde. Vermijd elk contact. Inademing van de bij verhoogde 

temperaturen vrijkomende dampen vermijden.  

   
 Bescherming van de ogen/het gezicht 

 

Draag oogbescherming met zijdelingse bescherming (EN166). Er moeten flessen 

oogwater beschikbaar zijn. 

   
 Bescherming van de huid (Bescherming van de handen/ 

Overige) 

 

Bescherming van de handen 

Draag ondoorlatende handschoenen (EN374). Wordt aanbevolen: 

Beschermingsindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd 

volgens EN 374. Nitrilrubber (0.4 mm), Polychloropreen - CR (0.5 mm), 

Butylrubber (0.7 mm). 

 

De bescherming van het lichaam Draag waar nodig ondoordringbare 

beveiligingskleding, inclusief laarzen, laboratoriumjas, schort of overalls om 

contact met de huid te voorkomen. 
   
 Bescherming van de ademhalingswegen 

 

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Wordt aanbevolen:  EN 

14387 Type A-P2 

   
 Thermische gevaren niet van toepassing 
   

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling Voorkom lozing in het milieu.Voor dit product behoeven geen speciale 

voorzorgsmaatregelen getroffen te worden. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

 Fysische toestand vast Pasta's 

 Kleur grijs 

 Geur  bijtend / Irriterende geur 
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 Smelt-/vriespunt niet bepaald 

 Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject niet bepaald 

 Ontvlambaarheid niet van toepassing 

 Onderste en bovenste explosiegrens niet van toepassing 

 Vlampunt 151°C [Closed cup/Gesloten kroes] 

 Zelfontbrandingstemperatuur niet bepaald 

 Ontledingstemperatuur niet bepaald 

 pH niet bepaald 

 Viscositeit, kinematisch niet bepaald 

 Oplosbaarheid Water: Niet oplosbaar 

 Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log waarde) niet bepaald 

 Dampspanning <0.13 hPa 

 Dichtheid en/of relatieve dichtheid 1280 kg/m³ 

 Relatieve dampdichtheid niet bepaald 

 Deeltjeskarakteristieken niet bepaald 

   

9.2 Overige informatie  

 Ontploffingseigenschappen Niet-explosief 

 Brandbevorderende eigenschappen Niet oxiderend. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit Stabiel onder normale omstandigheden.  

10.2 Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. 

10.4 Te vermijden omstandigheden Vermijd langdurige opslag bij verhoogde temperatuur.  

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van oxyderende stoffen. Contact met zuren en alkaliën 

vermijden. 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Ontledingsproducten: Koolmonoxide, Kooldioxide, Nitreuze dampen 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 

 

 Acute toxiciteit - Ingestie Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

Berekend acute toxiciteitsschatting (ATE) >2,000 mg/kg. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet geclassificeerd - LD50 > 2850 mg/kg lg/dag (rat) OECD 401 

 Toluene Niet geclassificeerd - LD50 5580 mg/kg lg/dag (rat) EU Method B1 

 Acute toxiciteit - huidcontact Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

Berekend acute toxiciteitsschatting (ATE) >2,000 mg/kg. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet geclassificeerd - LD50 > 2150 mg/kg lg/dag (rat) OECD 402 

 Toluene Niet geclassificeerd - LD50 > 2150 mg/kg lg/dag (konijn) studieresultaat 1969 

 Acute toxiciteit - Inhalatie Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

Berekend acute toxiciteitsschatting (ATE) > 5 mg/L 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Toluene Niet geclassificeerd – LC50 30 mg/L Lucht (Analyse methode) OECD 403 

 Huidcorrosie/-irritatie Mengsel: Skin Corr. 1; H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

 Aliphatic Polymer Diamine Skin Irrit. 2; H315: Veroorzaakt huidirritatie. EU inventaris van indelingen en 

etiketteringen 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Skin Corr. 1; H314 Corrosief (konijn) studieresultaat 1984  

 Toluene Skin Irrit. 2; H315 irriterend. (konijn) EU Method B4 

 Ernstig oogletsel/oogirritatie Mengsel: Eye Dam. 1; H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
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 Aliphatic Polymer Diamine Eye Dam. 1; H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EU inventaris van indelingen 

en etiketteringen 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Skin Corr. 1; H314 / Eye Dam. 1; H318 Corrosief (konijn) studieresultaat 1984 

 Toluene Niet geclassificeerd - Overtuigend lijken, maar onvoldoende voor classificatie: 

Slecht irriterend voor de ogen. OECD 405 (konijn) 

 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mengsel: Skin Sens. 1; H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

 Aliphatic Polymer Diamine Skin Sens. 1; H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. EU inventaris 

van indelingen en etiketteringen  

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Skin Sens. 1; H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  

 Toluene Niet geclassificeerd - Sensibilisatie (cavia) - negatief EU Method B6 

 Mutageniteit in geslachtscellen Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) In vitro: negatief OECD 471 

In vitro: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Toluene In vitro: negatief EU Method B13/14 

In vitro: negatief studieresultaat 1978 

 Kankerverwekkendheid Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Toluene Niet geclassificeerd - Geen aantoonbaar bewijs voor kankerverwekkende 

gevolgen. (rat) OECD 453 

 Giftigheid voor de voortplanting Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Giftigheid voor de voortplanting: Niet geclassificeerd - Geen effecten 

waargenomen (rat) OECD 422 

Ontwikkelingstoxiciteit: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Toluene Repr. 2; H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 

Giftigheid voor de voortplanting: Geboorteafwijkingen - Gewichtsverlies 

studieresultaat 1997 

Ontwikkelingstoxiciteit: Niet geclassificeerd - Geen aantoonbaar bewijs voor 

gevolgen voor de voortplanting. Gewicht van bewijs-benadering 

 STOT bij eenmalige blootstelling Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Toluene STOT SE. 3; H336 Geharmoniseerde classificatie 

 STOT bij herhaalde blootstelling Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Aliphatic polymer diamine Ingestie: Niet geclassificeerd – NOAEL (rat) 100 - 600 mg/kg bw/day OECD 422 

52-62dagen 

Inhalatie: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

huidcontact: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Ingestie: Niet geclassificeerd - Geen effecten waargenomen (rat) OECD 422 

Inhalatie: Niet geclassificeerd – Geen gegevens 

huidcontact: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Toluene Ingestie: Niet geclassificeerd - Geen effecten waargenomen (rat) OECD 422 

Inhalatie: Niet geclassificeerd - LOAEC (rat) 600 ppm OECD 453 103 

we(e)k(en) 

huidcontact: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Gevaar bij inademing Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Aliphatic polymer diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet geclassificeerd - niet van toepassing 

 Toluene Asp. Tox, 1; H304 Koolwaterstof - Viscositeit 0.56 mPa · s (20°C) 

   

11.2 Informatie over andere gevaren  
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11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met 

betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria 

voldoen. 

11.2.2 Overige informatie geen 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de indeling niet 

voldaan. 

geschat LC50 (Mengsel): >100 mg/l. 

 Aliphatic Polymer Diamine Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Korte termijn: LC50 > 100 mg/l (Vis) 1991 

Op lange termijn: NOEC > 1 mg/l (Vis) EU Method C2 

 Toluene Korte termijn: LC50 > 5.5 mg/l (Vis) 1981 

Op lange termijn: Aquatic Chronic 3 Geharmoniseerde classificatie 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Aangenomen wordt dat het product in het milieu persistent is.  

 Aliphatic Polymer Diamine Geen gegevens. 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Water: Moeilijk biologisch afbreekbaar. ECHA-registratiedossier 

 Toluene Water: Licht biologisch afbreekbaar. ECHA-registratiedossier 

12.3 Mogelijke bioaccumulatie Het product zal nauwelijks accumuleren in het milieu. 

 Aliphatic Polymer Diamine Geen gegevens. 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) BCF = 2.0 - De stof zal nauwelijks accumuleren in het milieu. ECHA-

registratiedossier 

 Toluene BCF = 90 - De stof zal nauwelijks accumuleren in het milieu. ECHA-

registratiedossier 

12.4 Mobiliteit in de bodem Het product heeft vermoedelijk een geringe mobiliteit in de bodem. 

 Aliphatic Polymer Diamine Geen gegevens. 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) log Koc 1.5 (23 °C, pH 7) ECHA-registratiedossier 

 Toluene Het product heeft vermoedelijk een hoge mobiliteit in de bodem. ECHA-

registratiedossier 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen gegevens over het mengsel als geheel. 

 Aliphatic Polymer Diamine Geen gegevens. 

 3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) Niet ingedeeld als PBT of zPzB. ECHA-registratiedossier 

 Toluene Niet ingedeeld als PBT of zPzB. ECHA-registratiedossier 

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen Dit product bevat een stof met hormoonontregelende eigenschappen met 

betrekking tot niet-doelorganismen. 

12.7 Andere schadelijke effecten Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: De bepalingen bevatten niet de 

componenten in het mengsel 

Regeling (EC) No 517/2014: De bepalingen bevatten niet de componenten in het 

mengsel 

 Toluene Deze chemische stof  staat bekend te lekken via de bodem in het grondwater 

onder bepaalde voorwaarden. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden Afvoeren van afvalstoffen in een erkende afvalverwerkingsinstallatie. Indien 

mogelijk terugwinnen of recycleren. 

 De code(s) van het afval/afvalbenoeming(en) 08 04 09 

20 01 27 

afval verpakking: 15 01 10 

13.2 Aanvullende informatie Toewijzing van een afval-code, volgens de Europese afvalcatalogus, moeten 

worden uitgevoerd in overleg met het regionale afvalverwerkings bedrijf.  

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

  Land (Weg/Spoor) 

(ADR/RID) 

Vervoer over zee 

(IMDG) 

Lucht (ICAO/IATA) 
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14.1 VN-nummer of ID nummer  UN 1759 UN 1759 UN 1759 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN 

CORROSIVE SOLID, 

N.O.S (3,3'-oxybis 

(ethyleneoxy) bis 

(propylamine)) 

CORROSIVE SOLID, 

N.O.S (3,3'-oxybis 

(ethyleneoxy) bis 

(propylamine)) 

CORROSIVE SOLID, 

N.O.S (3,3'-oxybis 

(ethyleneoxy) bis 

(propylamine)) 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 8 8 8 

 Gevaarsidentificatienummer 80 niet van toepassing niet van toepassing 

 Classificeringscode: C10 niet van toepassing niet van toepassing 

14.4 Verpakkingsgroep II II II 

14.5 Milieugevaren Niet geclassificeerd Niet ingedeeld als een 

zeewaterverontreinigend

e stof ('marine pollutant'). 

Niet geclassificeerd 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  

 Speciale voorschriften 274 274 A3 

 Beperkte hoeveelheden 1kg 1kg 5kg (Y844) 

 Vrijgestelde hoeveelheid E1 E1 niet van toepassing 

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten niet van toepassing 

14.8 Aanvullende informatie Voorzover bekend, geen 

RUBRIEK 15: REGELGEVING 

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

  

15.1.1 EU verordeningen  

 Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen geen. 

 Gehalte volatiele organische samenstelling (%): 0.499% 

15.1.2 Nationale voorschriften  

 Wassergefährdungsklasse (Duitsland) Gevaar voor water klasse: 1 (Zelfinschatting) 

   

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Aliphatic Polymer Diamine - Nog niet ingedeeld in de supply chain 

3,3'-oxybis (ethyleneoxy) bis (propylamine) - Nog niet ingedeeld in de supply 

chain 

Toluene - Nog niet ingedeeld in de supply chain 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

De onderstaande rubrieken bevatten wijzigingen of nieuwe informatie: Nieuwe SDS-verordening 2020/878-indeling, alle secties zijn bijgewerkt 

met nieuwe informatie. Lees het veiligheidsinformatieblad zorgvuldig door. 

 

Versie: 2.0 Datum van de voorbereiding: 29 April 2022 Datum Vorige Uitgave: 24 Augustus 2018 

 

EU Indeling: Dit Veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform EG Verordening (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878.. 

 

Referentie: 

bestaand veiligheidsinformatieblad.  

EU Geharmoniseerde classificatie(s) voor Toluene (CAS-nr. 108-88-3), Titanium dioxide (CAS-nr. 13463-67-7). 

Bestaande ECHA registratie(s) voor 3,3'-oxybis(ethyleneoxy)bis(propylamine) (CAS-nr. 4246-51-9), Toluene (CAS-nr. 108-88-3).  

EU inventaris van indelingen en etiketteringen voor Aliphatic polymer diamine (CAS-nr. 68911-25-1).  

 

 

Indeling van de stof of het mengsel.  

Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  

Indelingsprocedure 

Skin Corr. 1; H314 drempelwaarde berekening 

Skin Sens. 1; H317 drempelwaarde berekening 

Eye Dam.1; H318 drempelwaarde berekening 
 

 

LEGENDE 
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ADR/RID ADR: Europese overeenkomst over de internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg / RID: Reglement 

betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

BCF Bioconcentratiefactor (BCF) 

CAS CAS: Chemical Abstracts Service 

DNEL Afgeleide geen effect Level 

EC EG: Europese Gemeenschap 

EU European Union 

IATA IATA: Internationale vereniging voor het luchtverkeer 

(ICAO/IATA) ICAO: Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart / IATA: Internationale vereniging voor het luchtverkeer 

IMDG IMDG: Internationale maritieme gevaarlijke stoffen  

LTEL Maximale blootstellingslimiet voor lange duur 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

PBT PBT: Persistente, Bioaccumulerend en Toxische 

PNEC Voorspelde concentratie zonder effect 

STEL Maximale blootstellingslimiet voor korte duur 

UN Verenigde Naties 

zPzB zPzG: zeer Persistent en zeer Giftig 

  

Gevaren indeling / Classificeringscode: Gevarenaanduiding(en) 

Flam. Liq. 2; Ontvlambare vloeistof, Categorie 2 H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

Asp. Tox. 1; Gevaar bij inademing, Categorie 1 H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 

terechtkomt. 

Skin Corr. 1A/B/C ; Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A/B/C H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

Skin Irrit. 2; Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie. 

Skin Sens. 1; Huid Sensibilisatie, Categorie 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

STOT SE 3; Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling, 

Categorie 3 

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

Repr. 2; Giftigheid voor de voortplanting, Categorie 2 H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 

STOT RE 2; Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling, 

Categorie 2 

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling. 

Aquatic Chronic 3; Gevaar voor het aquatisch milieu, Chronisch , 

Categorie 3 

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. 

  

Training advies: Er dient rekening te worden gehouden met de betrokken werk procedures en de mate van eventuele blootstelling omdat ze kunnen 

bepalen of een hoger niveau van bescherming is vereist. 

 

Afwijzingen 

De in deze publikatie vervatte of anderszins aan gebruiker verschafte informatie is naar onze mening juist en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is 

echter aan de gebruiker om na te gaan of het product zich voor de beoogde toepassing leent. Tyco Electronics UK Ltd. geeft geen waarborg dat het 

product geschikt is voor enige beoogde toepassing. Iedere waarborg, impliciet of expliciet wordt uitgesloten, tenzij wetgeving uitsluiting niet toelaat. 

Tyco Electronics UK Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan ontstaan uit dood of persoonlijk letsel als gevolg van 

een product met bewezen tekortkomingen), die het gevolg is van het zich verlaten op deze informatie. Deze publikatie mag niet worden opgevat als 

een vrijbrief voor inbreuk op octrooien, copyright en ontwerpen. 
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RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

1.1 Productidentificatie  

 Naam van produkt S1125 Adhesive - Part B and S1264 Adhesive - Part B 

 Product Code niet van toepassing 

 Producttype Mengsel 

 De Registratie Nr van het REACH niet van toepassing (Mengsel) 

 Unieke formule-ID (UFI) FXC0-H0RS-J00Q-SJVS 

 Nanovorm niet van toepassing 

   

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het 

mengsel en ontraden gebruik 

 

 Geïdentificeerd Gebruik Adhesive. Epoxyhars. 

 Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Alle andere dan de bovenstaande 

   

1.3 Details betreffende de verstrekker van het 

veiligheidsinformatieblad 

 

 Leverancier Tyco Electronics UK Ltd 

Faraday Road, Dorcan, Swindon,  

Wiltshire, SN3 5HH, Verenigd Koninkrijk 

 Telefoon +44 (0) 1793 52 81 71 (Hoofdkantoor) 

maandag - vrijdag 08:00 - 17:00 (GMT) 

 Fax +44 1793 57 2516 

 E-mail (vakkundig persoon) SDS@te.com 

   

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen  

 Antigifcentrum  

 Telefoon Nr. In Noodgevallen +31 (0)88 755 8000  

 Gesproken taal/talen: Nederlands 

 Producent  

 Telefoon Nr. In Noodgevallen +44 1793 528171 GMT (maandag tot vrijdag 08:00 - 

17:00) 

 Gesproken taal/talen: Engels 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

2.1.1 Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  Skin Irrit. 2; H315 

Skin Sens. 1; H317 

Eye Irrit. 2; H319 

Aquatic Chronic 2; H411 

   

2.2 Etiketteringselementen Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

   

 Naam van produkt S1125 Adhesive – Part B and S1264 Adhesive – Part B 

 Bevat: Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average 

molecular weight ≤ 700) 

   

 Gevarenpictogram(men) 

  

  

 Signaalwoord(en) Waarschuwing 

   

 Gevarenaanduiding(en) H315: Veroorzaakt huidirritatie. 

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
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H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

   

 Veiligheidsaanbeveling(en) P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. 

P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 

P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met 

water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen. 

P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

P273: Voorkom lozing in het milieu. 

   

 Aanvullende informatie niet van toepassing 

   

2.3 Andere gevaren Door verhitting kunnen dampen worden gegenereerd, die zouden kunnen leiden 

tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en irritatie van de luchtwegen bij 

inademing. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1 Stoffen - niet van toepassing 

  

3.2 Mengsels Stoffen in bereiding / mengsels. 

Chemische identiteit van de stof %W/W CAS-nr. EG-nr. De Registratie Nr van het 

REACH 

Gevaren indeling 

Reaction product: bisphenol-A-

(epichlorhydrin) epoxy resin (number 

average molecular weight ≤ 700) 

> 25 25068-38-6 500-033-5 Nog niet ingedeeld in de 

supply chain 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Chronic 2; H411 

Carbon Black < 5 1333-86-4 215-609-9 Nog niet ingedeeld in de 

supply chain 

Niet geclassificeerd^ 

 

Notities: Voor de volledige tekst van de H-zinnen wordt verwezen naar sectie 16. ^Zie Rubriek: 11 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  

 Eigenbescherming van de eerste hulpverlener Uitsluitend ingrijpen indien dit geen persoonlijk gevaar met zich meebrengt. Draag 

geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, vermijd direct contact. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Plaats in stabiele zijligging en roep 

onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Indien 

noodzakelijk voor kunstmatige ademhaling zorgen. Controleer de vitale functies. 

Koel bewaren.  

 Inhalatie IDIEN INGEADEMD: Bij moeilijke ademhaling, in de frisse lucht brengen en laten 

rusten in een houding die het ademen bemakkelijkt.  NA (mogelijke) blootstelling: 

een arts raadplegen. 

 Huidcontact BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. Bij huidirritatie of uitslag: een 

arts raadplegen. 

 Oogcontact BIJ CONTACT MET DE OGEN: Houd de oogleden uit elkaar en spoel de ogen 

met veel water gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien irritatie optreedt en aanhoudt, medische 

hulp halen. 

 Inslikken INDIEN INGELSIKT: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. 

ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN. 
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4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en 

effecten 

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt oogirritatie. Kan een allergische huidreactie 

veroorzaken. Door verhitting kunnen dampen worden gegenereerd, die zouden 

kunnen leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en irritatie van de 

luchtwegen bij inademing. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische 

verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. Geen tegengif bekend.  

 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen  

 Geschikte blusmiddelen Niet ontvlambaar.  In geval van brand brandblusapparatuur gebruiken die in dit 

soort omgeving gebruikt mag worden. Sproeistraal water, schuim, droog poeder 

of koolzuur. 

 Ongeschikte blusmiddelen Geen gebonden water gebruiken. Directe waterstraal kan het vuur verspreiden. 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel 

worden veroorzaakt 

Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven. Ontledingsproducten: 

Koolmonoxide, Kooldioxide, Nitreuze dampen. 

5.3 Advies voor brandweerlieden Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding met onafhankelijk 

werkend ademhalingsapparaat dragen. Chemische veiligheidskleding Indien 

lading aan brand wordt blootgesteld, koel houden door met water te sproeien. Zo 

nodig evacueren. Laat afvloeiing van de brandbestrijding niet in afvoeren of 

waterlopen komen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde 

uitrusting en noodprocedures 

Uitsluitend ingrijpen indien dit geen persoonlijk gevaar met zich meebrengt. Draag 

geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, vermijd direct contact. 

Verontreinigde kleding uittrekken en alle besmette lichaamsdelen met ruim water 

wassen.  

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Gemorste stof niet in het riool spoelen of op het oppervlaktewater lozen. 

Morsingen of ongecontroleerde lozingen naar de bodem dienen gemeld te 

worden aan de betrokken autoriteiten. 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gemorste stof indammen. Gemorste stof bedekken met inert absorberend 

materiaal. Waar mogelijk, product terugwinnen. Ventileer het gebied en was de 

leklocatie nadat het materiaal is opgeruimd. 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Ook Rubriek: 8, 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Bij gebruik van dit product zorg dragen voor 

toereikende ventilatie; blootstelling beperken door de beginselen van een 

verantwoorde bedrijfshygiënische werkwijze toe te passen. Verwijderd houden 

van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik 

van dit product. Vermijd elk contact. Verwijder besmette kleding en kleding 

wassen voor hergebruik.  

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip 

van incompatibele producten 

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Op een goed geventileerde 

plaats bewaren. Houd de container gesloten. 

 bewaartemperatuur Bewaren in een koele / lage temperatuur, goed geventileerde (droge) plaats uit 

de buurt van warmte en ontstekingsbronnen. 

 Opslagtermijn Stabiel bij omgevingstemperatuur. 

 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van oxyderende stoffen. Contact met zuren en alkaliën 

vermijden. 

7.3 Specifiek eindgebruik Zie Rubriek: 1.2. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters  

8.1.1 Bedrijfshygiënische Grenswaarden Niet vastgesteld 
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8.1.2 Biologischer Grenzwert Niet vastgesteld 

   

8.1.3 PNECs en DNELs niet van toepassing 

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-

epoxypropane - Nog niet ingedeeld in de supply chain 

Carbon Black - Nog niet ingedeeld in de supply chain 

   

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

8.2.1 Passende technische maatregelen Bij gebruik van dit product zorg dragen voor toereikende ventilatie; blootstelling 

beperken door de beginselen van een verantwoorde bedrijfshygiënische 

werkwijze toe te passen. Maatregelen treffen om ontladingen van statische 

elektriciteit te voorkomen. Verwijderd houden van vuur, vonken en hete 

oppervlakken. 

   

8.2.2 Persoonlijke bescherming De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorg voor algemene 

reinheid en orde. Vermijd elk contact. Inademing van de bij verhoogde 

temperaturen vrijkomende dampen vermijden.  

   
 Bescherming van de ogen/het gezicht 

 

Draag oogbescherming met zijdelingse bescherming (EN166). Er moeten flessen 

oogwater beschikbaar zijn. 

   
 Bescherming van de huid (Bescherming van de handen/ 

Overige) 

 

Bescherming van de handen 

Draag ondoorlatende handschoenen (EN374).  

 

De bescherming van het lichaam Draag waar nodig ondoordringbare 

beveiligingskleding, inclusief laarzen, laboratoriumjas, schort of overalls om 

contact met de huid te voorkomen. 
   
 Bescherming van de ademhalingswegen 

 

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Wordt aanbevolen:  

Persluchtmasker wordt aanbevolen. 

   
 Thermische gevaren Door verhitting kunnen dampen worden gegenereerd, die zouden kunnen leiden 

tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en irritatie van de luchtwegen bij 

inademing. 
   

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling Voorkom lozing in het milieu. Morsingen of ongecontroleerde lozingen naar de 

bodem dienen gemeld te worden aan de betrokken autoriteiten. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

 Fysische toestand vast Pasta's 

 Kleur zwart 

 Geur  Lichte geur / Typerend 

 Smelt-/vriespunt niet bepaald 

 Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject > 150 °C 

 Ontvlambaarheid niet van toepassing 

 Onderste en bovenste explosiegrens niet van toepassing 

 Vlampunt >240 °C [Closed cup/Gesloten kroes] 

 Zelfontbrandingstemperatuur niet bepaald 

 Ontledingstemperatuur niet bepaald 

 pH niet bepaald 
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 Viscositeit, kinematisch Viscositeit, dynamisch: 15 - 50 Pa.s (50 °C) 

 Oplosbaarheid Water: Niet oplosbaar 

 Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log waarde) niet bepaald 

 Dampspanning niet bepaald 

 Dichtheid en/of relatieve dichtheid 1.31 

 Relatieve dampdichtheid niet bepaald 

 Deeltjeskarakteristieken niet bepaald 

   

9.2 Overige informatie  

 Ontploffingseigenschappen Niet-explosief 

 Brandbevorderende eigenschappen Niet oxiderend. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit Stabiel onder normale omstandigheden.  

10.2 Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. 

10.4 Te vermijden omstandigheden Vermijd langdurige opslag bij verhoogde temperatuur.  

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van oxyderende stoffen. Contact met zuren en alkaliën 

vermijden. 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Ontledingsproducten: Koolmonoxide, Kooldioxide, Nitreuze dampen 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 

 

 Acute toxiciteit - ingestie Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

Berekend acute toxiciteitsschatting (ATE) >2,000 mg/kg. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet geclassificeerd - LD50 > 2 000 mg/kg lg/dag (rat) OECD 420 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - LD50 > 10 000 mg/kg lg/dag (rat) OECD 401 

 Acute toxiciteit - Huidcontact Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

Berekend acute toxiciteitsschatting (ATE) >2,000 mg/kg. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet geclassificeerd - LD50 > 2 000 mg/kg lg/dag (rat) OECD 402  

 Carbon Black Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Acute toxiciteit - Inhalatie Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

Berekend acute toxiciteitsschatting (ATE) > 5 mg/L 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - Gewicht van bewijs-benadering 

 Huidcorrosie/-irritatie Mengsel: Skin Irrit. 2; H315: Veroorzaakt huidirritatie. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Skin Irrit. 2; H315: Veroorzaakt huidirritatie. EU Geharmoniseerde classificatie 

SCL H315 > 5% 

 Carbon Black Niet geclassificeerd – niet irriterend. (konijn) OECD 404 

 Ernstig oogletsel/oogirritatie Mengsel: Eye Irrit. 2; H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Eye Irrit. 2; H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EU Geharmoniseerde 

classificatie SCL H319 > 5% 

 Carbon Black Niet geclassificeerd – niet irriterend. (konijn) OECD 405 

 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mengsel: Skin Sens. 1; H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Skin Sens. 1; H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. EU 

Geharmoniseerde classificatie  

 Carbon Black Niet geclassificeerd – Huid: negatief Marmot OECD406 

Niet geclassificeerd –Sensibilisering van de luchtwegen: negatief Gewicht van 

bewijs-benadering 
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 Mutageniteit in geslachtscellen Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet geclassificeerd - In vitro: negatief (Bacteriën) OECD 472 In vitro: negatief 

(Muis)  Chromosome aberration assay 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - In vitro: negatief (Bacteriën) OECD 471 In vitro: positief 

(Muis) OECD 476 

 Kankerverwekkendheid Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Specifieke effecten en/of symptomen zijn niet bekend. 

ingestie: Niet geclassificeerd – NOEL (rat) 15-100 mg/kg OECD 453 

Dermal: Niet geclassificeerd – NOEL (Muis) 100 mg/kg OECD 453 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - Gewicht van bewijs-benadering Niet ingedeeld volgens de 

huidige CLP verordening 

Carbon black wordt door het IARC vermeld als een stof uit groep 2B (mogelijk 

kankerverwekkend), maar IARC-monografieën deel 65 en 93 stellen dat er 

onvoldoende bewijs is om carbon black als kankerverwekkend voor de mens in 

te delen. Bovendien stelt IARC-monografie deel 93 dat er geen significante 

blootstelling aan carbon black wordt verondersteld plaats te vinden tijdens het 

gebruik van producten waarin carbon black gebonden is aan andere materialen, 

zoals rubber, drukinkt of verf. De carbon black in dit mengsel heeft een gebonden 

vorm. 

 Giftigheid voor de voortplanting Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Specifieke effecten en/of symptomen zijn niet bekend. 

Reproductie-toxiciteit: Niet geclassificeerd –NOAEL (rat) 50-540 mg/kg/d OECD 

416 238 dagen 

Ontwikkelingstoxiciteit: Niet geclassificeerd – NOAEL (rat) > 540 mg/kg/d OECD 

414 6-15 dagen 

 Carbon Black Reproductie-toxiciteit: Niet geclassificeerd - Gewicht van bewijs-benadering 

Ontwikkelingstoxiciteit: Niet geclassificeerd - Gewicht van bewijs-benadering 

 STOT bij eenmalige blootstelling Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - Specifieke effecten en/of symptomen zijn niet bekend. 

Inhalatie: Gewicht van bewijs-benadering 

 STOT bij herhaalde blootstelling Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

ingestie: Niet geclassificeerd – NOAEL (rat) 50 mg/kg lg/dag OECD 408 

14we(e)k(en) 

Inhalatie: Niet geclassificeerd - Geen gegevens 

Huidcontact: Niet geclassificeerd - NOAEL (Muis)  100 mg/kg lg/dag OECD 408 

13we(e)k(en) 

 Carbon Black ingestie: Niet geclassificeerd - Specifieke effecten en/of symptomen zijn niet 

bekend. (rat) studieresultaat 1985 

Inhalatie: Niet geclassificeerd - Geen effecten waargenomen NOAEL 1 mg/m3 

(rat) NOAEL 1 mg/m3 (Muis) NOAEL 1 mg/m3 (Hamster) 

Huidcontact: Niet geclassificeerd - Specifieke effecten en/of symptomen zijn niet 

bekend. NOEL  20% (Muis)  studieresultaat 1958 

 Gevaar bij inademing Mengsel: Op basis van de beschikbare gegevens, zijn de criteria voor de 

indeling niet voldaan. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet geclassificeerd - niet van toepassing 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - niet van toepassing 

   

11.2 Informatie over andere gevaren  

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met 

betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria 

voldoen. 
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11.2.2 Overige informatie geen 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit Mengsel: Aquatic Chronic 2; H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Aquatic Chronic 2; H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. EU 

Geharmoniseerde classificatie 

 Carbon Black Niet geclassificeerd - LC0 (Vis) > 1 000 mg/L OECD 403 

 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Aangenomen wordt dat het product in het milieu persistent is.  

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet biologisch afbreekbaar (hydrolysesnelheid – 82%, 28 dagen) OECD 301 F 

 Carbon Black Niet biologisch afbreekbaar - Anorganisch 

12.3 Mogelijke bioaccumulatie Het product zal nauwelijks accumuleren in het milieu. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

BCF 3-31 QSAR 

Log Kow > 2.918 25 °C EU Method A8 

 Carbon Black De stof zal nauwelijks accumuleren in het milieu. 

12.4 Mobiliteit in de bodem Het product heeft vermoedelijk een geringe mobiliteit in de bodem. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Log Koc 2.65 QSAR (SRC PCKOCWIN v2.0) 

Distributie: lucht 0%, Sediment1.9%, grond 84.3%, Water 13.8% Mackay Level III 

 Carbon Black Van de verbinding wordt aangenomen dat het weinig mobiel is in de bodem. 

Onoplosbaar in water.  

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen gegevens over het mengsel als geheel.Geen van de stoffen in dit product 

voldoet aan de criteria om beschouwd te worden als een PBT of vPvB stof. 

 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average molecular weight ≤ 700) 

Niet ingedeeld als PBT of zPzB. 

 Carbon Black Niet ingedeeld als PBT of zPzB. 

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen Dit product bevat een stof met hormoonontregelende eigenschappen met 

betrekking tot niet-doelorganismen. 

12.7 Andere schadelijke effecten Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: De bepalingen bevatten niet de 

componenten in het mengsel 

Regeling (EC) No 517/2014: De bepalingen bevatten niet de componenten in het 

mengsel 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden Afvoeren van afvalstoffen in een erkende afvalverwerkingsinstallatie. Indien 

mogelijk terugwinnen of recycleren. 

 De code(s) van het afval/afvalbenoeming(en) 08 04 09 

20 01 27 

afval verpakking: 15 01 10 

13.2 Aanvullende informatie Toewijzing van een afval-code, volgens de Europese afvalcatalogus, moeten 

worden uitgevoerd in overleg met het regionale afvalverwerkings bedrijf.  

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

  Land (Weg/Spoor) 

(ADR/RID) 

Vervoer over zee 

(IMDG) 

Lucht (ICAO/IATA) 

14.1 VN-nummer of ID nummer UN3082 UN3082 UN3082 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Reaction 

product: Bisphenol-A- 

(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average 

molecular weight ≤ 700)) 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Reaction 

product: Bisphenol-A- 

(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average 

molecular weight ≤ 700)) 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Reaction 

product: Bisphenol-A- 

(epichlorhydrin) epoxy 

resin (number average 

molecular weight ≤ 700)) 
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14.3 Transportgevarenklasse(n) 9 9 9 

 Classificeringscode: 90 niet van toepassing niet van toepassing 

 Gevaarsidentificatienummer M6 niet van toepassing niet van toepassing 

14.4 Verpakkingsgroep III III III 

14.5 Milieugevaren Milieuschadelijke stof Ingedeeld als een 

zeewaterverontreinigend

e stof ('marine pollutant'). 

Milieuschadelijke stof 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker    

 Speciale voorschriften 274, 335, 375, 601 274, 335, 969 A97, A158, A197 

 Beperkte hoeveelheden 5L 5L 30kg G 

 Vrijgestelde hoeveelheid E1 E1 niet van toepassing 

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten niet van toepassing 

14.8 Aanvullende informatie Voorzover bekend, geen 

RUBRIEK 15: REGELGEVING 

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

  

15.1.1 EU verordeningen  

 Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen geen. 

 Gehalte volatiele organische samenstelling (%): 0% 

15.1.2 Nationale voorschriften  

 Wassergefährdungsklasse (Duitsland) Gevaar voor water klasse: 2 (Zelfinschatting) 

   

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average 

molecular weight ≤ 700): Nog niet ingedeeld in de supply chain 

Carbon Black:  Nog niet ingedeeld in de supply chain 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

De onderstaande rubrieken bevatten wijzigingen of nieuwe informatie: Nieuwe SDS-verordening 2020/878-indeling, alle secties zijn bijgewerkt 

met nieuwe informatie. Lees het veiligheidsinformatieblad zorgvuldig door. 

 

Versie: 2.0 Datum van de voorbereiding: 29 April 2022 Datum Vorige Uitgave: 25 May 2018 

 

EU Indeling: Dit Veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform EG Verordening (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878. 

 

Referentie: 

bestaand veiligheidsinformatieblad.  

EU Geharmoniseerde classificatie(s) voor bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700) (CAS-nr. 25068-38-6), 

Titanium dioxide (CAS-nr. 13463-67-7). 

Bestaande ECHA registratie(s) voor reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700) (CAS-nr. 

25068-38-6), Carbon Black (CAS-nr. 1333-86-4).  

 

 

Indeling van de stof of het mengsel.  

Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  

Indelingsprocedure 

Skin Irrit. 2; H315  drempelwaarde berekening 

Skin Sens. 1; H317 drempelwaarde berekening 

Eye Irrit. 2; H319 drempelwaarde berekening 

Aquatic Chronic 2; H411 Sommatie Berekening 
 

 

LEGENDE 

ADR/RID ADR: Europese overeenkomst over de internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg /  

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

BCF Bioconcentratiefactor (BCF) 

CAS CAS: Chemical Abstracts Service 

DNEL Afgeleide geen effect Level 
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EC EG: Europese Gemeenschap 

EU European Union 

IATA IATA: Internationale vereniging voor het luchtverkeer 

(ICAO/IATA) ICAO: Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart / IATA: Internationale vereniging voor het luchtverkeer 

IMDG IMDG: Internationale maritieme gevaarlijke stoffen  

LTEL Maximale blootstellingslimiet voor lange duur 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

NOAEL dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

PBT PBT: Persistente, Bioaccumulerend en Toxische 

PNEC Voorspelde concentratie zonder effect 

STEL Maximale blootstellingslimiet voor korte duur 

UN Verenigde Naties 

zPzB zPzG: zeer Persistent en zeer Giftig 

  

Gevaren indeling / Classificeringscode: Gevarenaanduiding(en) 

Skin Irrit. 2; Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie. 

Skin Sens. 1; Huid Sensibilisatie, Categorie 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Eye Irrit. 2; oog Irritatie, Categorie 2 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Aquatic Chronic 2; Gevaar voor het aquatisch milieu, Chronisch , 

Categorie 2 

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. 

  

Training advies: Er dient rekening te worden gehouden met de betrokken werk procedures en de mate van eventuele blootstelling omdat ze kunnen 

bepalen of een hoger niveau van bescherming is vereist. 

 

Afwijzingen 

De in deze publikatie vervatte of anderszins aan gebruiker verschafte informatie is naar onze mening juist en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is 

echter aan de gebruiker om na te gaan of het product zich voor de beoogde toepassing leent. Tyco Electronics UK Ltd geeft geen waarborg dat het 

product geschikt is voor enige beoogde toepassing. Iedere waarborg, impliciet of expliciet wordt uitgesloten, tenzij wetgeving uitsluiting niet toelaat. 

Tyco Electronics UK Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan ontstaan uit dood of persoonlijk letsel als gevolg van 

een product met bewezen tekortkomingen), die het gevolg is van het zich verlaten op deze informatie. Deze publikatie mag niet worden opgevat als 

een vrijbrief voor inbreuk op octrooien, copyright en ontwerpen. 
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