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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming.
Productidentificatie.
Handelsnaam:
Code:

IVANA RENOVATIE EPOXY (COMPONENT B)
-

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.
Geschikt gebruik:
Vulmiddel en plamuur.
Niet aanbevolen gebruik:
Niet geschikt voor inwendig gebruik.
Product categorie:
Product Categorie 1, (PC1 Kleefmiddelen, afdichtmiddelen).
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.
Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com
Inlichtingengevende sector: Telefoon:
+31 (0) 252 220940
E - mail:
info@ivana.com
Werkuren
(werkdagen): 09:00-17:30 uur.
Telefoonnummer voor noodgevallen:
Nederland:
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0) 30 247 88 88
België:
Nationaal Gifcentrum:
+32 (0) 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren.
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Indeling van de stof
of het mengsel:
Skin Corr. 1B; H314 - Acute Tox. 4; H302, H312 - Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361fd - Aquatic Chronic 2; H411.
Etikettenelementen en preventieve verklaring

Pictogram:
Signaalwoord:
Gevarenaanduiding:
H302
H312
H314
H317
H361fd
H411
Voorzorgsmaatregelen:
(P102
P273

Gevaar.
Schadelijk bij inslikken.
Schadelijk bij contact met de huid.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht
het ongeboren kind te schaden.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten bereik van kinderen houden).
Voorkom lozing in het milieu.
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Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming
dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
NA blootstelling of bij onwel voelen: een VERGIFTIGINGENCENTRUM of
een arts raadplegen.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG.
Indeling van de stof
of het mengsel:
C; R34 - Xn; R22 - Xn, Repr. Cat. 3; R62, R63 - Xi; R43 - N; R51/53.
Etiketteringselementen:

Gevarensymbool:
Classificatie van de
etikettering:
C
N
R-zin(nen):
R22
R34
R43
R51/53
R62
R63
S-zin(nen):
(S1/2
S26
S36/37/39
S45
S61

Bijtend.
Milieugevaarlijk.
Schadelijk bij opname door de mond.
Veroorzaakt brandwonden.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren).
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale
instructies/veiligheidskaart.

Gevaarbepalende componenten
voor de etikettering:
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, trimethylhexaan-1,6diamine, diamide wasmengsel en nonylfenol.
Aanvullende
etiketonderdelen:
Andere gevaren:
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT:
Nee.
zPzB:
Nee.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
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Chemische karakterisering: Mengsel.
Omschrijving:
Bevat o.a. reactieprodukt: benzylalcohol, 3-aminomethyl-3,5,5trimethylcyclohexylamine, nonylfenol m-fenyleenbis(methylamine),
trimethylhexaan-1,6-diamine,tetradecylamine en diamide wasmengsel.
Gevaarlijke inhoudsstoffen.
Benzylalcohol
CAS#:
EG#:
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
Gevaar:
1999/45/EG:
1272/2008/EG:

100-51-6
202-859-9
603-057-00-5
01-2119492630-38
10 - 30 %
Xn; R20/22
Acute Tox. 4; H302, H332

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
CAS#:
2855-13-2
EG#:
220-666-8
Index#:
612-067-00-9
REACH reg.#:
01-2119514687-32
Gehalte (W/W):
10 - 30 %
Gevaar:
1999/45/EG:
C; R34 - Xn; R21/22 - Xi; R43 - R52/53
1272/2008/EG:
Skin Corr. 1B; H314 - Acute Tox. 4; H302, H312 - Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412
Nonylfenol
CAS#:
EG#:
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
Gevaar:
1999/45/EG:
1272/2008/EG:

25154-52-3
246-672-0
601-053-00-8
5 - 10 %
C; R34 - Xn; R22 - Xn, Repr. Cat. 3; R62, R63 - N; R50/53
Repr. 2; H361fd - Skin Corr. 1B; H314 - Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 - Acute Tox. 4, H302

m-Fenyleenbis(methylamine) (Xyleen, alfa,alfa'-diamine)
CAS#:
1477-55-0
EG#:
216-032-5
Index#:
REACH reg.#:
01-2119480150-50
Gehalte (W/W):
1-5%
Gevaar:
1999/45/EG:
C; R34 - Xn; R22 - T; R23 - Xi; R43 - R52/53
1272/2008/EG:
Skin Corr. 1B; H314 - Acute Tox. 4; H302 - Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412 - EUH071
Trimethylhexaan-1,6-diamine
CAS#:
25620-58-0
EG#:
247-134-8
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
1-5%
Gevaar:
1999/45/EG:
C; R34 - Xn; R22 - T; R23 - Xi; R43 - R52/53
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CAS#:
EG#:
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
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1999/45/EG:
1272/2008/EG:
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Skin Corr. 1B; H314 - Acute Tox. 4; H302 - Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412

61788-46-3
262-977-1
1-5%
C; R35
Skin Corr. 1A; H314

Diamide wasmengsel (kwarts)
CAS#:
14808-60-7
EG#:
238-878-4
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
1-5%
Gevaar:
1999/45/EG:
Xi; R43 - N; R51/53
1272/2008/EG:
Aquatic Chronic 2; H411 - Skin Sens. 1; H317
De volledige tekst van de genoemde R-, H- en EUH- zin(nen) vindt u in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.
Algemeen:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om
deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een
ongeval noodzakelijk.
Contact met de ogen:
Verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen onmiddellijk met
geopende leden voldoende lang (minimaal 10 minuten) rijkelijk met
lauwwarm water spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces.
Aansluitend een (oog - ) arts raadplegen.
Contact met de huid:
Was de huid onmiddellijk en grondig met water en zeep, goed naspoelen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aan de huid vastgeplakte
kleding NIET lostrekken, eerst spoelen met veel water, dan pas de kleding
uittrekken.
Inslikken:
Mond laten spoelen met water en uitspugen. Drink zeer veel water en
slachtoffer in de frisse lucht brengen (of zuurstof toedienen). Direct een arts
raadplegen.
Inademen van aerosol of damp
in hoge concentraties:
Persoon verwijderen van de blootstelling en het slachtoffer bij
ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een
houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij aanhoudende
ademhalingsmoeilijkheden een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid
ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.
Na het inademen:
Blootstelling aan concentraties boven de MAC waarde aan de damp van de
samenstellende stoffen kan de gezondheid schaden, zoals: prikkeling,
keelpijn en hoesten, ademnood, kortademig, moeizaam ademen, hoofdpijn,
sufheid, dood. Inwerking op het centraal zenuwstelsel. Kan op de bovenste
én onderste luchtwegen inwerken, met als gevolg ontstekingen en een
verminderde longfunctie. Inademing van hoge concentraties van de damp
kan longoedeem veroorzaken.
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Huidcontact kan resulteren in roodheid, jeuk, pijn, (lokale) verdoving,
ernstige brandwonden. Huidcontact kan door overgevoeligheid eczeem
veroorzaken. Bevat benzylalcohol en nonylfenol welke opgenomen kunnen
worden door de huid.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Roodheid, pijn, gestoord zicht, ernstige
brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel,
bovendien gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag. Kan
inwerken op het hart en de bloedvaten, met als gevolg o.a. blozen en
hartkloppingen. In ernstige gevallen kans op verstikking door zwellingen in
de keel. Erosie van het gebit kan optreden.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.
Aanvullende medische behandeling: Symptomen behandelen en ondersteunende therapie volgens
voorschrift. De verschijnselen van longoedeem kunnen pas na enkele uren
optreden en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Daarom is
medische observatie noodzakelijk.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen.
Blusmiddelen.
Geschikte blusmiddelen:
Gebruik alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Een directe water sproeistraal is minder
geschikt.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.
Bijzondere gevaren:
Bij een brand kunnen schadelijke en giftige dampen vrijkomen. Mogelijke
voor de gezondheid gevaarlijke ontledingsproducten, waaronder
koolmonoxide, kooldioxide, benzaldehyde en ammoniak.
Advies voor brandweerlieden.
Bescherming van brandweerlieden: Bij brandbestrijding is mond - en neusbescherming met
onafhankelijke luchttoevoer (persluchttoestel) en volledige (chemisch)
beschermende kleding verplicht. Inzet van getraind personeel die bekend is
met de risico’s van dit product. Na de inzet de uitrusting reinigen (douches,
kleding zorgvuldig reinigen en controleren).
Aanvullende gegevens:
Bluswater opvangen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en
noodprocedures:
Houdt toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen tijdens het opruimen van een morsing. Alle contact
vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Voorkom inademen van
dampen/nevel/gas. Niet beschermde personen op afstand houden.
Milieu voorzorgsmaatregelen: Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie
gewaarschuwd worden. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het
grondwater laten terechtkomen.
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Mechanisch opnemen. Restant onschadelijk maken
met 5% zwavelzuuroplossing (zeer langzaam toevoegen). Reactieproduct
opnemen in inert absorptiemiddel en dit zorgvuldig verzamelen en opslaan
in vaten. Eventuele laatste resten verwijderen met water. Spoelwater
opvangen.
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Verwijzing naar andere rubrieken: Informatie inzake veilig gebruik - zie rubriek 7. Informatie inzake
persoonlijke beschermingsuitrusting - zie rubriek 8. Informatie inzake
berging - zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: De bij de omgang van
chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden
genomen. Vermijd inademing van dampen of contact met het materiaal.
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Strenge hygiëne.
Verpakking goed gesloten houden.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere
maatregelen noodzakelijk.
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:
Opslaan op een koele plaats. Container goed afgesloten bewaren op een
droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig
sluiten. Opslag gescheiden houden van sterke oxidatiemiddelen, sterke
basen en van sterke zuren.
Verpakkingsmateriaal, geschikt: Originele verpakking.
Verpakkingsmateriaal, ongeschikt: Overige o.a. koper en lichte metalen
(o.a. aluminium, koper en zink).
Opslagtemperatuur:
< 50 °C.
Specifiek eindgebruik:

-

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.
Controleparameters.
Naam bestanddeel

Benzylalcohol
m-Fenyleenbis
(methylamine)

Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen Nederland
(MAC – lijst, controle 2013).
3

TGG 8 uur

45 (10) mg/m (ppm) (Finland)

TGG 8 uur

0,1 (0,02) mg/m (ppm) (C/H) (Denemarken,
Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland).
3
0,1 mg/m (C/H) (Frankrijk, Finland, Denemarken,
Oostenrijk, België)
3
0,075 mg/m (sinds 1-1-2007: wettelijke grenswaarde
van 0,075 mg/m³ als TGG-8uur voor respirabel stof
van kwarts, cristoballiet en tridymiet (In de staatscourant
staat bij kwarts in een voetnoot vermeld dat voor de
bouwnijverheid een wettelijke grenswaarde geldt van
0,15 mg/m³ als TGG-8uur.).
3
0,1 mg/m (respirabele fractie) (België, Belgisch
Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065)

TGG 15 min.
Kwarts (CAS#: 14808-60-7) TGG 8 uur

TGG 8 uur
Gevaarlijke inhoudsstoffen met DN(M)EL:
Product informatie:
Blootstelling
CAS#: 100-51-6
Benzylalcohol
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
Inademing

3

Waarde

Eenheid

Populatie /
Effecten

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

Werknemers
Lokaal
Werknemers
Lokaal

3
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Korte termijn
dermaal
Korte termijn
inademing
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing
Korte termijn
dermaal
Korte termijn
Inademing
Korte termijn
dermaal
Korte termijn
inademing
Korte termijn
oraal
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing
Lange termijn
oraal
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing

Gevaarlijke inhoudsstoffen met DN(M)EL:
Product informatie:
Blootstelling
CAS#: 2855-13-2
3-Aminomethyl-3,5,5trimethylcyclohexylamine
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
inademing
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
inademing
DN(M)EL
Lange termijn
dermaal
DN(M)EL
Lange termijn
inademing
DN(M)EL
Lange termijn
dermaal
DN(M)EL
Lange termijn
inademing

47

mg/kg bw/dag

450

mg/m

9,5

mg/kg bw/dag

90

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

28,5

mg/kg bw/dag

40,55

mg/m

25

mg/kg bw/dag

5,7

mg/kg bw/dag

8,11

mg/m

5

mg/kg bw/dag

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

Waarde

Eenheid

Populatie /
Effecten

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

Sensibilisatie

mg/kg bw/dag

Huid irritatie /
bijtend
-

mg/kg bw/dag

Sensibilisatie

mg/kg bw/dag

Irritatie

mg/m

Sensibilisatie

mg/kg bw/dag

Irritatie

mg/m

Werknemers
Lokaal
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Systemisch

mg/m

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Werknemers
Systemisch
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal
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Korte termijn
dermaal
Korte termijn
inademing
Korte termijn
dermaal
Korte termijn
oraal
Korte termijn
inademing
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing
Lange termijn
oraal
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing

Gevaarlijke inhoudsstoffen met PNEC:
Product informatie:
Waarde
CAS#: 100-51-6
Benzylalcohol
PNEC
1
PNEC
0,1
PNEC
2,3
PNEC
39
PNEC
5,27
PNEC
0,527
PNEC
0,456
PNEC
Geen
bioaccumulatie
potentiaal
Gevaarlijke inhoudsstoffen met PNEC:
Product informatie:
Waarde
CAS#: 2855-13-2
3-Aminomethyl-3,5,5trimethylcyclohexylamine
PNEC
0,06
PNEC
0,006
PNEC
0,23
PNEC
3,18
PNEC
5,784
PNEC
0,578
PNEC
1,121
PNEC
Geen
bioaccumulatie
potentiaal
Gevaarlijke inhoudsstoffen met PNEC:
Product informatie:
Waarde
CAS#: 1477-55-0
m-Fenyleenbis
(methylamine)

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

0,526

mg/kg bw/dag

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

Eenheid

Compartiment

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/kg dwt
mg/kg dwt
mg/kg wwt
mg/l

Zoet water
Zout water
Onderbroken vrijkomend
STP (rioolwaterzuivering)
Sediment zoet water
Sediment zout water
Bodem
Oraal

Eenheid

Compartiment

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/kg dwt
mg/kg dwt
mg/kg wwt
mg/l

Zoet water
Zout water
Onderbroken vrijkomend
STP (rioolwaterzuivering)
Sediment zoet water
Sediment zout water
Bodem
Oraal

Eenheid

Compartiment

3

3

3

3

Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal
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0,094
0,0094
0,152
10
0,43
0,043
0,045
Geen
bioaccumulatie
potentiaal

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/kg dwt
mg/kg dwt
mg/kg wwt
mg/l

Zoet water
Zout water
Onderbroken vrijkomend
STP (rioolwaterzuivering)
Sediment zoet water
Sediment zout water
Bodem
Oraal

Maatregelen ter beheersing van blootstelling.
Persoonlijke bescherming: Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Draag geschikte beschermende
kleding waardoor contact met het product wordt voorkomen. Aanraking met
de ogen en de huid vermijden. Verpakking goed gesloten houden.
Mond - en neusbescherming: Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met
ademhalingsbescherming (Gasmasker met geschikt filter (bv. filtertype
ABEK (EN 14387)) bij concentratie in de lucht > blootstellingsgrenswaarde).
Huid en lichaam:
Draag geschikte beschermende kleding (voorschot in combinatie met
werkmouwen en overall of beschermende kleding voor eenmalig gebruik),
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het
gezicht. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Handen:
Voor werkpauzes en bij beëindiging van het werk handen (en / of gezicht)
grondig wassen. Draag beschermende handschoenen bij kans op
huidcontact (EN 374), gebruik bij langdurige of herhaalde omgang
handschoenen: butylrubber.
Ogen:
Nauwsluitende veiligheidsbril (EN 166) en oogdouche. Contactlenzen
kunnen beter niet gedragen worden.

Beheersing van
milieublootstelling:

Het product niet in het milieu laten komen. Lekkage van het materiaal moet
direct worden gestopt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.
Fysische toestand:
Pasta (vast of viskeuze vloeistof).
Kleur:
Beige.
Geur:
Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde:
Geen gegevens beschikbaar.
pH:
Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:
Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.
Vlampunt:
> 100 ˚C.
Verdampingssnelheid:
Niet bepaald.
Ontvlambaarheid
(vast, gasvormig):
Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Explosiegrenzen:
Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning:
Geen gegevens beschikbaar.
Dampdichtheid:
Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dichtheid:
1,5 (water = 1).
Oplosbaarheid in water:
Niet resp. gering oplosbaar.
Verdelingscoëfficiënt
(n-octanol/water):
Niet bepaald.
Zelfontbrandings-
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temperatuur:
Ontledingstemperatuur:
Viscositeit:

Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Geen gegevens beschikbaar.
Niet bepaald (hoog viskeus).

Overige informatie
VOC (EG):

19,99 %, 299,9 g/l.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit.
Reactiviteit:

Stabiel onder normale omstandigheden. Geen ontleding wanneer de
voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden
genomen.

Chemische stabiliteit:

Geen afbraak bij opslag en hantering volgens voorschrift. Exotherme
reacties mogelijk met oxidatiemiddelen, sterke zuren of sterke alkalische
materialen.

Mogelijke gevaarlijke
reacties:

Geen gegevens beschikbaar.

Te vermijden omstandigheden: Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet waarschijnlijk bij de aanbevolen opslag temperatuur en bedoeld
gebruik. Bij overmatige verhitting of verbranding ontstaan irriterende
dampen (koolmonoxide, kooldioxide, stikstofoxiden, ammoniak).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie.
Acute toxiciteit vanuit de componenten.
Product informatie:
Benzylalcohol.
LD50 (oraal, rat):
1620 mg/kg.
LC50 (inhalatie, rat)
> 4178 mg/l (4 uur, OECD 403).
LD50 (dermaal, konijn)
2000 mg/kg.
Product informatie:
LD50 (oraal, rat):
LC50 (inhalatie, rat)
LD50 (dermaal, konijn)

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine.
1030 mg/kg.
> 5,01 mg/l (4 uur, OECD 403).
> 2000 mg/kg (OECD 402).

Product informatie:
LD50 (oraal, rat):

Nonylfenol.
1600 mg/kg (rat).

Product informatie:
LD50 (oraal, rat):
LC50 (inhalatie, rat)
LD50 (dermaal, rat)

m-Fenyleenbis(methylamine).
> 200 mg/kg (OECD 401).
2,4 mg/l (4 uur, EU B.2 / OECD 403).
> 3100 mg/kg.

De nu volgende beoordeling van de gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op een beoordeling van
de verschillende bestanddelen van het product.
Primaire aandoening.
Werking op de ogen:
Werking op de huid:

Sterk bijtend effect.
Bijtend effect op de huid en de slijmvliezen.
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Chronische effecten:
Mutageniciteit van de
geslachtscellen:
Reproductieve en
ontwikkelingstoxiciteit:

Niet geclassificeerd.

Overige informatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Niet geclassificeerd.

Bevat nonylfenol. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Overgevoeligheid:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de
voortplanting):
Niet geclassificeerd.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie.
Ecotoxiciteit vanuit de componenten.
Product informatie:
Benzylalcohol
LC50 (vis, 96 u):
460 mg/l (EPA OPP 72-1).
EC50 (ongewervelden, 48 u): 230 mg/l (OECD 202).
EC50 (algen, 21 d):
66 mg/l (OECD 211).
Product informatie:
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine.
LC50 (vis, 96 u):
70 mg/l (leuciscus idus melanotus, EU C.1).
EC50 (ongewervelden, 48 u): 229 - 444 mg/l (chaetogammarus marinus).
EC50 (algen, 72 u):
> 50 mg/l (EU C.3).
Product informatie:
m-Fenyleenbis(methylamine).
LC50 (vis, 96 u):
87,6 mg/l (OECD 203).
EC50 (ongewervelden, 48 u): 15,2 mg/l (OECD 202).
EC50 (algen, 72 u):
33,3 mg/l (OECD 201).
De nu volgende beoordeling van de gevaren voor het milieu is gebaseerd op een beoordeling van de
verschillende bestanddelen van het product.
Persistentie en afbraak:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Gedrag in milieu-compartimenten.
Bioaccumulatie:
Een verrijking in organismen niet te verwachten.
Mobiliteit:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Verdere ecologische informatie.
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Vergiftig voor in het water levende
organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken. Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie):
gevaar voor water groot.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor
drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. In
oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water
levende organismen.
Resultaten van PBT- en
zPzB-beoordeling:
Het product voldoet niet aan alle beoordelingscriteria voor persistentie,
bioaccumulatie en toxiciteit, en wordt daarom niet beschouwd PBT of zPzB
te zijn.
Andere schadelijke effecten: Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening 1005/2009/EG). Giftig voor
vissen.
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering.
Afvalverwerkingsmethoden.
Afval:
Kan met inachtneming van de voorschriften van de plaatselijke instanties
naar een gecontroleerde verbrandingsinstallatie worden gebracht. De
productie van afvalstoffen moet worden voorkomen of zoveel mogelijk
worden teruggebracht. Indien dit niet mogelijk is, dan vernietigen in een
erkende verbrandingsinstallatie, waarbij de rookgassen en andere giftige
verbrandingsproducten worden gewassen en geneutraliseerd.
Eural code voor afvalverwerking: 08 01 11*. AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN
GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN
DRUKINKT, afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf
en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.
Geklasseerd als gevaarlijk afval.
Afhankelijk van de industrietak en het productieproces kunnen ook andere
EURAL-codes van toepassing zijn.
Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG.
Niet gereinigde verpakkingen.
Aanbeveling:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. In Nederland separaat
verwijderen. De verpakking zorgvuldig leegmaken. Bodem, water of milieu
niet verontreinigen met de afvalhouder. Voldoen aan de lokale wetgeving
inzake terugwinning of afvalverwijdering. In Nederland separaat
verwijderen.
Eural code voor verpakking: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer.
Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend).

ADR klasse:
8.
Gevarenidentificatienummer: 80.
UN-nummer:
2735.
Verpakkingsgroep:
III.
Etiket:
8.
Bijzondere kenmerking:
Symbool (vis en boom).
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen
van de VN:
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G., MILIEUGEVAARLIJK (bevat 3aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine en nonylfenol).
Tunnelbeperkingscode:
E.
Opmerking:
Leverancier maakt in bepaalde omstandigheden gebruikt van de volledige
vrijstelling conform gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden maximale
netto hoeveelheid per binnenverpakking 5 l.
Opmerking:
Leverancier maakt in bepaalde omstandigheden gebruikt van de vrijstelling
conform randnummer 5.2.1.8.1.
Vervoer per binnenschip ADN/ADR.
ADN/R-klasse:
8.
UN nummer:
2735.
Milieugevaarlijke stoffen:
Groep N2.
Vervoer per zeeschip IMDG.
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IMDG-klasse:
8.
UN-nummer:
2735.
Label:
8.
Verpakkingsgroep:
III.
EmS-nummer:
F-A / S-B.
Stuwing en scheiding:
Categorie A. Niet in eenzelfde ruimte met zuren.
Marine verontreinigend:
Ja.
Juiste technische benaming: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., MARINE POLLUTANT (contains
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and nonylphenol).
Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR.

ICAO/IATA-klasse:
8.
UN-nummer:
2735.
Label:
8.
Verpakkingsgroep:
III.
Juiste technische benaming: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (contains 3-aminomethyl-3,5,5trimethylcyclohexylamine and nonylphenol).
Milieugevaren:

Product bevat milieugevaarlijke stoffen.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.
Waarschuwing:
Waarschuwing: Bijtende stoffen.
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78
en de IBC-code:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving.
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Nationale voorschriften:
Waterbezwaarlijkheid (NL): 6, Saneringsinspanning: A.
PGS (NL):
Van toepassing is PGS 15 de publicatiereeks gevaarlijke stoffen, de richtlijn
voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Een ondergrens of
vrijstelling van 250 kg of liter is van toepassing voor opslag in een
inrichting. In geval van transportverpakking onder het regime van
gelimiteerde hoeveelheden (LQ) verdubbelt deze hoeveelheid (referentie
http://www.pgs-richtlijnen.nl).
SZW (NL):
Bevat nonylfenol welke is opgenomen in de Nederlandse lijst van
kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen
SZW en de niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen als
categorie 3 voor vruchtbaarheid, vruchtontwikkeling en borstvoeding als
zijnde kan de vruchtbaarheid schaden en kan het ongeboren kind schaden
(uitgave 01.06.2013).
KGA (NL):
36.
LWCA (NL):
KGA categorie III, 3.
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Bij aanraking waarneembare gevaaraanduiding (EN ISO 11683).
Aanbevolen conform EN ISO-norm 8317 voor hersluitbare verpakkingen.
Aanbevolen conform CEN-norm EN-862 voor niet-hersluitbare
verpakkingen.

EU verordeningen en richtlijnen van invloed op dit mengsel (nog niet direct of indirect vermeld):
Richtlijn 89/686/EEG
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Richtlijn 94/33/EG
Bescherming van jongeren op het werk.
Richtlijn 98/24/EG
Risico's van chemische agentia op het werk.
Richtlijn 99/13/EG
inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten
gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde
werkzaamheden en in installaties.
Richtlijn 2004/42/EG
Inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten
gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven
en vernissen.
Verordening 1907/2006
REACH, bijlage XVII (beperking). Bevat component(en) opgenomen in
bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006: beperkingen op de
vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen.
Nonylfenol (CAS#: 25154-52-3), Mag niet als verbinding of bestanddeel
van preparaten in de handel worden gebracht of worden gebruikt in
concentraties van 0,1 % (g/g) of meer voor de volgende toepassingen:
1. industriële en institutionele reiniging, behalve:
– chemische reiniging in gecontroleerde gesloten systemen met recycling
of verbranding van het wasmiddel;
– reiniging in systemen waarbij het wasmiddel in een speciale behandeling
wordt gerecycled of verbrand;
2. huishoudelijke reiniging;
3. textiel- en leerbewerking, behalve:
– bewerking zonder lozing in afvalwater;
– bewerking in systemen waarbij de organische fractie in een speciale
behandeling volledig uit het proceswater wordt verwijderd vóór
het afvalwater biologisch wordt behandeld (ontvetting van
schapenvachten);.
4. emulgatoren in speendippers voor landbouwgebruik;
5. metaalbewerking, behalve:
– in gecontroleerde gesloten systemen met recycling of verbranding van
het wasmiddel;
6. vervaardiging van pulp en papier;
7. cosmetica;
8. andere persoonlijke verzorgingsproducten, behalve:
– spermiciden;
9. co-formulanten in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Voorstel voor restrictie voor textiel en leer artikelen (Zweden).
Chemische
Veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie.
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Lijst van relevante R-, H- en EUH- zinnen vanuit rubriek 2 en 3:
R20/22 - Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R21/22 - Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R23 - Vergiftig bij inademing.
R34 - Veroorzaakt brandwonden.
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R62 - Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R63 - Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan
verdacht het ongeboren kind te schaden.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen.
Historie:
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Informatiebron:

- Productnummer: N-0810-B, versie 2, datum 30.01.2013.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Het veiligheidsinformatieblad
beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de
producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker om dit product met zorg te gebruiken en
de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen.
Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
IVANA RENOVATIE EPOXY (COMPONENT B) is een product van Necomij B.V..

