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Veiligheidsblad
LAMSCOBEL®
INJECT PLUS C80
Datum uitgave: 27/08/2010
1.

2.

Versie: 3.0

Datum herziening: 11/02/2014

IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING
Identificatie van het product:

Lamscobel Inject Plus C80

Hoofdgebruik categorie

Professioneel gebruik
Consumentengebruik

Product eind gebruik:

Injectiecreme tegen opstijgend grondvocht op silaan/siloxaanbasis

Identificatie van de
onderneming:

Muroflex Bvba / Lamscobel
Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

Bij noodgevallen:

0032 70 245 245

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG

3.

R-zinnen

-

Brandgevaar

Niet ontvlambaar

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG
Samenstelling

4.

Naam

Gevaren- CAS-nr.
symbolen

EG nr

Isotridecanol,
ethoxylated

Xn

500-027-2

9043-30-5

EUIdentificatie
nummer

R-zinnen

Reach

R22,
R41

%
< 1%

EERSTEHULPMAATREGELEN
Symptomen/letsels na contact met de ogen

Geen bij normaal gebruik

Symptomen/letsels na contact met de huid

Geen bij normaal gebruik

Symptomen/letsels na inademing

Niet schadelijk via ademhaling

Symptomen/letsels na opname door de mond Geen specifieke maatregelen vereist als het product gewoon
werd ingeslikt.
EHBO na inademing

bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig

EHBO na contact met de huid

bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig

EHBO na contact met de ogen

Spoelen met water

EHBO na opname door de mond

De mond spoelen. - Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen
een arts raadplegen
Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande
informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde
technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken
hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige
informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the
product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage.
The above information may be subject to amendments, which will be published in revised
versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that aredue
to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected
on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be
requested or are available on the website.
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BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Brandgevaar

Niet ontvlambaar

Reactiviteit

Geen bij normaal gebruik

Persoonlijke bescherming (Interventie)

Zie hoofdstuk 8.

Overige informatie

Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand
bestreden wordt.

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke bescherming (Interventie)

Zie hoofdstuk 8.

Omgang met het product

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden

Milieu voorzorgsmaatregelen

De overheid informeren indien het product in de riolering of
in open water terechtkomt.

Reinigingsmethoden

Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten

HANTERING EN OPSLAG
Omgang met het product

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden

Opslagplaats

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Bescherming luchtwegen

Voor voldoende ventilatie zorgen

Bescherming handen

bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig

Oogbescherming

bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig

Bescherming van de huid en het lichaam

bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig

Omgang met het product

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand

Vloeibaar

Vlampunt

74 °C

Dichtheid

0,93 kg/l

Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig.
Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande
informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde
technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken
hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige
informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the
product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage.
The above information may be subject to amendments, which will be published in revised
versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that aredue
to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected
on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be
requested or are available on the website.
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Reactiviteit

Geen bij normaal gebruik

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

geen

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Algemene toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar

Symptomen/letsels na contact met de huid

Geen bij normaal gebruik

Symptomen/letsels na inademing

Niet schadelijk via ademhaling

Symptomen/letsels na opname door de
mond

Geen specifieke maatregelen vereist als het product gewoon
werd ingeslikt.

Symptomen/letsels na contact met de ogen

Geen bij normaal gebruik

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Ecologie - algemeen

Er zijn geen ecotoxicologische gegevens van dit product bekend

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Ecologie - algemeen

Er zijn geen ecotoxicologische gegevens van dit product bekend

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Transportreglementering (ADR)

Niet van toepassing

Transportreglementering (IMDG)

Niet van toepassing

Transportreglementering (IATA)

Niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG
S-zinnen

S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

Extra zinnen

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar

Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG
Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande
informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde
technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken
hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige
informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the
product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage.
The above information may be subject to amendments, which will be published in revised
versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that aredue
to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected
on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be
requested or are available on the website.
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16. OVERIGE INFORMATIE
R-Zinnen van de componenten
R22

Schadelijk bij opname door de mond.

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Versie

3.0

Datum herziening

11/02/2014

MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

REACH Verklaring:
Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de
gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op
het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening)

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede
er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.

Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande
informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde
technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken
hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige
informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the
product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage.
The above information may be subject to amendments, which will be published in revised
versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that aredue
to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected
on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be
requested or are available on the website.

