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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
Productnaam:

Firmanaam:

BIJLARD CONSTRUCTION SEALER 60

Bijlard International
P.O. Box 398, 2700 AJ
Platinastraat 141, 2718 SR
Zoetermeer, The Netherlands
Tel: +31 (0)79 343 75 38
Fax: +31 (0)79 343 75 39
info@bijlard.com
www.bijlard.com

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Belangrijkste gevaren:

Geen belangrijk risico.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Ingrediënten:

VINYLTRIMETHOXYSILANE 1-10%
EINECS: 220-449-8 CAS: 2768-02-7
[-] R10; [Xn] R20

4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)
Contact met huid:

Op de plek waar het kontact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

Contact met ogen:

Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. Er kunnen zich brandwonden op het hoornvlies
voordoen.

Inslikken:

Er kunnen zich misselijkheid en maagpijn voordoen. Er kan zich braken voordoen. De patiënt
kan het bewustzijn verliezen. Er kunnen zich convulsies voordoen.

Inademen:

Blootstelling kan hoesten of hijgen tot gevolg hebben. Er kan zich congestie van de longen
voordoen, waardoor de patiënt aan ernstige kortademigheid kan lijden. De patiënt kan het
bewustzijn verliezen. Er kunnen zich convulsies voordoen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN (ACTIE)
Contact met huid:

Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt
zitten. De aangetaste huid gedurende 10 minuten met stromend water wassen, of langer indien
de substantie nog op de huid is. Naar ziekenhuis brengen indien er brandwonden of
vergiftigingsverschijnselen zijn.

Contact met ogen:

Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Naar ziekenhuis brengen voor
onderzoek door specialist.

Inslikken:

Geen braakwekkende middelen toedienen. Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men
hem/haar onmiddellijk een halve liter water te laten drinken. Indien patiënt bewusteloos is,
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controleer of patiënt ademhaalt en pas kunstmatige beademing toe indien nodig. Indien patiënt
bewusteloos is en ademhaling OK is, in de stabiele zijligging plaatsen. Zo spoedig mogelijk naar
ziekenhuis brengen.
Inademen:

Verwijder patiënt van blootstelling ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid niet in gevaar
gebracht wordt. Indien patiënt bewusteloos is, controleer of patiënt adem haalt en pas
kunstmatige beademing toe indien nodig. Indien patiënt bewusteloos is en ademhaling OK is, in
de stabiele zijligging plaatsen. Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men hem/haar in een
zittende of liggende positie te plaatsen. Indien de ademhaling rochelend wordt, moet men de
patiënt rechtop laten zitten en zuurstof toedienen, indien beschikbaar. Zo spoedig mogelijk naar
ziekenhuis brengen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen:
Blootstellinggevaren:
Bescherming brandbestrijders:

Kooldioxide. Alcohol of polymeer-schuim. Droog chemisch poeder.
Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking
met huid en ogen te vermijden.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Pers. voorzorgsmaatregelen:

De verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd
personeel voorkomen. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om
ontsnappen van vloeistof te voorkomen.

Milieu voorzorgsmaatregelen:
Reinigingsprocedures:

Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.
In droge aarde of zand absorberen. De plek waar het product gemorst is met voldoende water
afspoelen.

7. HANTERING EN OPSLAG
Hanteringvereisten:

Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Roken is verboden. Direct contact met de
substantie vermijden.

Opslagcondities:

Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. Niet aan ontstekingsbronnen blootstellen. De
houder goed gesloten houden.

Geschikte verpakking:

Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Technische maatregelen
Bescherming van ademhaling:
Bescherming van de handen:

Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.
Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in geval van nood.
Beschermende handschoenen.

Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril.

Bescherming van de huid:

Beschermende kleding met elastiek in de manchetten en een gesloten nek. Van PVC
gemaakte laarzen. Zorg dat er een nooddouche aanwezig is.
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Toestand: Pasteus
Kleur:

Zwart, wit, grijs, bruin

Geur:

Karakteristieke geur

Verdampingssnelheid:
Oplosbaarheid in water:
Ook oplosbaar in
Viscositeit:
Vlampunt °C
Relatieve dichtheid:
VOC g/l:

Matig
Onoplosbaar
De meeste organische oplosmiddelen.
Pasteus
227
1.412
0.02

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit:
Te vermijden omstandigheden:
Te vermijden materialen:

Stabiel onder normale omstandigheden.
Ontstekingsbronnen.
Oxideermiddelen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Mobiliteit:
Persistentie en afbraak:
Mogelijke bioaccumulatie:

Vluchtig.
Slechts gedeeltelijk biologisch afbreekbaar.
Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING
Verwijderinghandelingen:

D10 Verbranding op het land.
R1 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen.

Verwijderen van verpakking:
Opmerking:

In een chemische verbrandingsinstallatie met naverbranders en scrubbers verbranden.
De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften
met betrekking tot verwijdering.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
ADR / RID
IMDG / IMO
IATA / ICAO
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Gevarensymbolen:
Opmerking:

Geen belangrijk risico.
De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan
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die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven product. De
gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn
die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale,
internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.

16. OVERIGE INFORMATIE
R-zinnen van deel 3:

R10: Ontvlambaar.
R20: Schadelijk bij inademing.

Wettelijke ontkenning:

De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende
opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven
vermelde product.
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