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Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld door de afdeling Toxicologie
en Milieu van 3M Nederland B.V. Ingeval van vergiftiging of (dreigende)
milieuschade door dit product kan contact opgenomen worden met deze
afdeling (071-5450266).

------------------------------------------------------------------------
                   1 - Identificatie van het product
------------------------------------------------------------------------

Handelsnaam:
  3M SPRAYMOUNT KLEEFSTOF

3M Product id nummer(s):
  GS-2000-2646-5   GS-2000-2661-4   GS-2000-1103-8   GS-2000-3172-1

------------------------------------------------------------------------
          2 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen
------------------------------------------------------------------------

  Ingredienten                              CAS-Nummer     Percentage
  ------------------------------------- ------------------ -------------
  BUTAAN                                      106-97-8      30.0 - 35.0
  WMS gevaarsymbolen & R-zinnen: F+; R:12
  EU Nota: C
  Inventory gegevens: EINECS 203-448-7
  GEHYDRODESULFURISEERDE LICHTE             92045-53-9      10.0 - 20.0
  GEDEAROMATISEERDE NAFTA
  WMS gevaarsymbolen & R-zinnen: T; R:45-65
  EU Nota: H,P,4
  Inventory gegevens: EINECS 295-434-2
  PENTAAN                                     109-66-0      10.0 - 15.0
  WMS gevaarsymbolen & R-zinnen: F+, Xn, N ; R:12-51/53-65-66-67
  EU Nota: C,4,6
  Inventory gegevens: EINECS 203-692-4
  PROPAAN                                      74-98-6       7.0 - 13.0
  WMS gevaarsymbolen & R-zinnen: F+; R:12
  Inventory gegevens: EINECS 200-827-9
  GEHYDROGENEERDE NAFTA MET LAAG            64742-49-0      10.0 - 20.0
  KOOKPUNT
  WMS gevaarsymbolen & R-zinnen: T; R:45-65
  EU Nota: H,P,4
  Inventory gegevens: EINECS 265-151-9
  ACETON                                       67-64-1       3.0 - 7.0
  WMS gevaarsymbolen & R-zinnen: F,Xi; R:11-36-66-67
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  Ingredienten                              CAS-Nummer     Percentage
  ------------------------------------- ------------------ -------------
  EU Nota: 6
  Inventory gegevens: EINECS 200-662-2
  POLYTERPEEN HARS                          31393-98-3       1.0 - 5.0
  Inventory gegevens: EINECS NVT

------------------------------------------------------------------------
                              3 - Gevaren
------------------------------------------------------------------------

Bijzondere gevaren:
  R12        Zeer licht ontvlambaar.
  R38        Irriterend voor de huid.
  R67        Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
             veroorzaken.
  R52/53     Schadelijk voor in het water levende
             organismen; kan in het aquatisch milieu op
             lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

------------------------------------------------------------------------
                       4 - Eerstehulpmaatregelen
------------------------------------------------------------------------

Maatregelen bij contact met de ogen:
  Ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Indien irritatie
  aanhoudt oogarts raadplegen.

Maatregelen bij contact met de huid:
  Huid afspoelen met overvloedig water. Indien irritatie aanhoudt, arts
  raadplegen.

Maatregelen bij inademing:
  Voor frisse lucht zorgen. Indien de ademhaling is gestopt, reanimatie
  toepassen. Bij ademhalingsmoeilijkheden onmiddellijk voor medische
  hulp zorgen.

Maatregelen bij inslikken:
  GEEN braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Raadpleeg een
  arts.

------------------------------------------------------------------------
                     5 - Brandbestrijdingsmiddelen
------------------------------------------------------------------------

Geschikte blusmiddelen:
  Sproeistraal water
  Koolstofdioxide
  Poederblusmiddel
  Schuim

Ongeschikt(e) blusmiddel(en):
  Water

Blootstellingsgevaar bij brandbestrijding:
  Gesloten houders blootgesteld gedurende een brand kunnen druk opbouwen
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  en exploderen. De dampen kunnen zich over grote afstanden op
  grondniveau verspreiden waarna bij het bereiken van een
  ontstekingsbron de vlam tot aan de bron kan terugkeren.

Procedures voor brandbestrijding:
  Volledige beschermende kleding dragen waaronder een helm, een
  ademhalingsbeschuttingsmiddel met perslucht in overdruk, een
  brandbestendige jas en broek voorzien van een dichting aan de
  voorarmen, de benen en het middel, een aangezichtsscherm en een
  beschutting voor de blootgestelde delen van het hoofd. Water is geen
  doeltreffend brandbestrijdingsmiddel; het kan aangewend worden om de
  houders te beschermen tegen het vuur, om te koelen en om het barsten
  ervan te voorkomen.

------------------------------------------------------------------------
       6 - Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product
------------------------------------------------------------------------

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
  Voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in andere rubrieken, in acht
  nemen.

Maatregelen bij lekken of morsen:
  De ruimte beluchten. Alle ontstekingsbronnen doven. Bedekken met een
  absorberende stof. Verzamelen met vonkvrij gereedschap. Opbergen in
  een goedgekeurde metalen houder en afsluiten.

Verwijderings- of vernietigingsmethodes:
  De afvalstof mengen met brandbare stoffen en verbranden in een
  vergunninghoudende installatie voor gevaarlijke  afvalstoffen. De
  inrichting moet geschikt zijn voor het behandelen van aerosolbussen.
  De lege verpakkingen afvoeren naar een vergunninghoudende stortplaats.
  De afvalstoffen naar een vergunninghoudende inrichting sturen,
  uitgerust voor het behandelen van chemische afvalstoffen.

------------------------------------------------------------------------
                        7 - Hantering en opslag
------------------------------------------------------------------------

Maatregelen bij opslag:
  Bewaren beneden 49 graden C.

Voorkoming van brand:
  Spuitbus bevat een samengedrukt ontvlambaar gas. Licht ontvlambare
  vloeistof/damp.

Voorkoming van ontploffingen:
  Verwijderd houden van warmte, vonken en open vuur.

Voorkoming van statische elektriciteit:
  Statische elektriciteit vermijden.

Aanwijzingen voor gebruik:
  Houder ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
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------------------------------------------------------------------------
         8 - Beheersing blootstelling/persoonlijke bescherming
------------------------------------------------------------------------

Bescherming van de ogen:
  Voorkom oogcontact met dampen, nevels en sproeinevels.
  Draag een luchtdoorlatende nauwsluitende veiligheidsbril.
  Draag een veiligheidsbril.

Bescherming van de handen:
  Draag geschikte handschoenen bij gebruik van dit materiaal.
  Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken, gemaakt van het volgende
  materiaal:
  Polyethyleen/ethyleen vinylalcohol
  TEFLON

Bescherming van de huid:
  Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden.

Bescherming van de ademhaling:
  Het inademen van dampen, nevels en spuitnevels vermijden.
  Selecteer een van de hiernagenoemde goedgekeurde beschuttingsmiddelen
  rekening houdende met de hoeveelheid aanwezige contaminerende stof en
  conform de geldende wetgevingen:
  Halfgelaatsmasker voor organische dampen

Inslikken:
  Niet inslikken.
  Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanbevelingen voor ventilatie:
  Gebruiken in goed geventileerde ruimten.
  Zorgen voor doeltreffende ventilatie om de emissies beneden de
  wettelijk voorgeschreven normen te handhaven.
  Bij gebrekkige plaatselijke afzuiging, een geschikt
  ademhalingsbeschuttingsmiddel gebruiken.

Informatie over bestanddelen:
  Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn
  vermeld in rubriek 2, is de MAC-waarde niet vastgesteld.
  Voor het(de) hierna genoemd(e) bestandde(e)l(en) is de MAC-waarde wel
  vastgesteld.

BUTAAN (106-97-8)
  MAC-waarde TGG: 600 ppm  1430 mg/m3

PENTAAN (109-66-0)
  MAC-waarde TGG: 600 ppm  1800 mg/m3
  3M geadviseerde MAC waarde (STEL 15 min.): 750 ppm  2270 mg/m3

ACETON (67-64-1)
  MAC-waarde TGG: 750 ppm  1780 mg/m3
  3M geadviseerde MAC waarde (STEL 15 min.): 1000 ppm    2380 mg/m3
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                  9 - Fysisch/chemische eigenschappen
------------------------------------------------------------------------

Fysische toestand, kleur en geur:       Heldere vloeistof in
                                        aerosolhouder

pH:                                     n.v.t.

Kookpunt/kooktraject:                   niet vastgesteld

Smeltpunt/smelttraject:                 niet vastgesteld

Vlampunt:                               = -46.00 °C

Zelfontbranding:                        niet vastgesteld

LEL                                     niet vastgesteld

UEL                                     niet vastgesteld

Dampspanning:                           niet vastgesteld

Wateroplosbaarheid:                     nihil

Soortelijk gewicht:                     = 0.65 (water=1)

Dampdichtheid:                          niet vastgesteld

Vluchtige organische bestanddelen:      niet vastgesteld

Verdampingssnelheid:                    niet vastgesteld

Viscositeit:                            niet vastgesteld

------------------------------------------------------------------------
                    10 - Stabiliteit en reactiviteit
------------------------------------------------------------------------

Te vermijden materialen:
  Warmte

Gevaarlijke ontledingsprodukten:
  Koolstofmonoxide en -dioxide
  Aldehyden
  Ketonen
  Koolwaterstoffen

Stabiliteit en reactiviteit:
  Stabiel. Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

------------------------------------------------------------------------
                     11 - Toxicologische informatie
------------------------------------------------------------------------

Effekten ten gevolge van oogcontact:
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  Matige oogirritatie; symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling,
  pijn, tranende ogen en troebel zicht.

Effekten ten gevolge van huidcontact:
  Huidirritatie (mild, na langdurig of herhaald contact); symptomen
  kunnen omvatten: roodheid, zwelling en jeuk.

Effekten ten gevolge van inademing:
  Opzettelijke inademing van hoge concentraties kan schadelijk of
  dodelijk zijn. Depressie van het centraal zenuwstelsel; symptomen
  kunnen omvatten: duizeligheid, coordinatiestoornissen, moeheid,
  troebel zicht, moeilijk spreken, hoofdpijn en bewusteloosheid.
  Irritatie van de luchtwegen; symptomen kunnen omvatten: pijn aan keel
  of neus, hoesten en niezen.

Effekten ten gevolge van het inslikken:
  Blootstelling door inslikken onwaarschijnlijk met dit product.
  Irritatie van het maag-darmstelsel; symptomen kunnen omvatten: pijn,
  braken, gevoelige buik, braakneiging, bloedbraken en bloedverlies bij
  de stoelgang.

------------------------------------------------------------------------
                         12 - Milieu-informatie
------------------------------------------------------------------------

Andere ecologische effekten/gegevens:
  Niet vastgesteld.

------------------------------------------------------------------------
                   13 - Instructies voor verwijdering
------------------------------------------------------------------------

Omschrijving:
  Lijm in spuitbus

Product zoals verkocht:
  Laten verwerken als gevaarlijk afval (afvalstoffenkode 6.02.101)

Product tijdens toepassing:
  Zie "Product zoals verkocht".

Product na gebruik:
  Zie "Product zoals verkocht". De houders niet doorboren of verbranden.

Productverpakking:
  Zie "Product zoals verkocht". De houders niet doorboren of verbranden.

------------------------------------------------------------------------
             14 - Informatie met betrekking tot het vervoer
------------------------------------------------------------------------

Overige informatie met betrekking tot het vervoer:
  Raadpleeg de bijgevoegde lijst.
  Indien de lijst ontbreekt kan contact opgenomen worden met de afdeling
  Milieu en Veiligheid van 3M Nederland B.V. (071-5450266 of fax:
  071-5450353) voor het verkrijgen van de informatie.
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------------------------------------------------------------------------
                  15 - Wettelijk verplichte informatie
------------------------------------------------------------------------

WMS-afleveringsetikettering

Symbolen:
  F+ Zeer licht ontvlambaar
  Xi Irriterend

Bijzondere gevaren:
  R12        Zeer licht ontvlambaar.
  R38        Irriterend voor de huid.
  R67        Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
             veroorzaken.
  R52/53     Schadelijk voor in het water levende
             organismen; kan in het aquatisch milieu op
             lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
  S15        Verwijderd houden van warmte.
  S23C       Damp/spuitnevel niet inademen.
  S51        Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
             gebruiken.
  S24/25     Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
  S26        Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
             overvloedig water afspoelen en deskundig
             medisch advies inwinnen.
  S28B       Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
             met veel water.
  S61        Voorkom lozing in het milieu.
             Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
  S2         Buiten bereik van kinderen bewaren.
  3M         Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
             waaronder waakvlammen en vonken - Niet roken.
  3M         WAARSCHUWING! Houder staat onder druk.
             Beschermen tegen de zon en niet blootstellen
             aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na
             gebruik niet doorboren of verbranden. Niet
             spuiten in de richting van een vlam of een
             gloeiend voorwerp.

Benamingen van gevaarlijke stoffen op het etiket:
  GEHYDROGENEERDE NAFTA MET LAAG KOOKPUNT, GEHYDRODESULFURISEERDE
LICHT
  GEDEAROMATISEERDE NAFTA,  PENTAAN, ACETON

------------------------------------------------------------------------
                        16 - Overige informatie
------------------------------------------------------------------------

Gebruiksbeperkingen:
  Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Reden voor herziening:
  Eerste uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/EG.
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  08/07/98: Hfst. 3, 14 en 15
  15/02/99: Hfst. 3, 15 en 16 (mv)
  19/02/99: Product id nr. toegevoegd
  25/04/00: Hfst. 3 en 15 (bl)
  10/08/00: Hfst. 2, 5, 8 en 15 (bl)
  15/11/00: Hfst. 3 en 15; product id nr. toegevoegd (bl)
  11/01/01: Hfst. 1, 2 en 15 (bl)
  02/02/01: Product id nr. toegevoegd (bl)
  22/03/01: Hfst. 2 en 15 (mv)

Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld
aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende gegevens met
betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder normale
omstandigheden. 3M is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade, die het gevolg is van onjuist gebruik van dit product.


