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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Naam : DRY SEAL
TM

 MP 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Enkel voor professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Elastische multi purpose kit. 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Repair Care 
Cartografenweg 34 
5140 AG Waalwijk - Nederland 
T + 31(0) 416 650095 - F + 31(0) 416 652024 
info@repair-care.com - www.repair-care.com 

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer 

NEDERLAND Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert (dieren-
)artsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over 
de mogelijke gezondheidseffecten en 
behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is 
hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch als via 
internet 

Postbus  85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.   

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 

Vervalt 
 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", 
laatste editie. 
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming. 
 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

Gevarenpictogrammen (CLP) : vervalt 

 

 

 

    

Signaalwoord (CLP) : vervalt 

Gevarenaanduidingen (CLP) : vervalt 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : vervalt 

Aanvullende gegevens : Bevat Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Kan 
een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling 

: Niet bruikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
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Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

trimethoxyvinylsilaan (CAS-nr) 2768-02-7 
(EG nr) 220-449-8 
(REACH-reg. nr) 01-2119513215-52-xxxx 

< 5 Xn; R20 
R10 
 

 

 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

trimethoxyvinylsilaan (CAS-nr) 2768-02-7 
(EG nr) 220-449-8 
(REACH-reg. nr) 01-2119513215-52-xxxx 

< 5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4, H332 

 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 
  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

EHBO na inademing : Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden. 

EHBO na contact met de huid : Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid 

EHBO na contact met de ogen : Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen 

EHBO na opname door de mond : Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Ademhalingstoestel aantrekken 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Voor voldoende ventilatie zorgen. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) 
opnemen. Mechanisch opnemen. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.   

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.   

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.   

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken. 

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar : Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Geen bijzondere eisen. 

Niet combineerbare stoffen : Niet noodzakelijk. 

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag : Geen. 

Opslagtemperatuur : 5 - 30 °C (rel. luchtvochtigheid max. 65%) 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

industrieel. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de 
werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. 

Aanvullende gegevens : Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 
 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Zorg voor een plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte, om 
dampconcentraties tot een minimum te beperken. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling. Handschoenen. Veiligheidsbril. 

    

Bescherming handen : Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de 
bereiding. Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor 
het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. 
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de 
degradatie. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, 
maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het 
product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de 
handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden 
getest. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er 
rekening mee. 

Oogbescherming : Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen. 

Bescherming luchtwegen : Niet noodzakelijk 

Overige informatie : De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen 
worden. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Pasteus 
  

Kleur : Diverse. 
  

Geur : Karakteristiek. 
  

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : < 0 °C 
  

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : 270 °C 
  

Vlampunt : > 100 °C 
  

Ontstekingstemperatuur : 420 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : Het product ontbrandt niet uit zichzelf 
  

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 
  

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : > 1 (Lucht=1) 
  

Relatieve dichtheid : 1,54 (H2O=1) 
  

Oplosbaarheid : Niet resp. gering mengbaar. 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oplosmiddelgehalte VOC (EU) : 2,76 %, 42,4 g/l 
 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 



DRY SEALTM MP 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 

 

04-01-2016 NL (Nederlands)  4/6 
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden : Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
 

 
 

Op de huid : Geen prikkelend effect. 

Aan het oog : Geen prikkelend effect. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Aanvullende toxicologische informatie 

: 

: 

Geen effect van overgevoeligheid bekend. 

Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen 
voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. 
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van 
onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - water : Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 

 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Algemene informatie : Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein 
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de 
riolering. 

 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

PBT : Niet bruikbaar. 

zPzB : Niet bruikbaar. 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 
Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

EURAL-code : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. VN-nummer 

VN-nr (ADR) : vervalt 

VN-nr (IMDG) : vervalt 

VN-nr (IATA) : vervalt 

VN-nr (ADN) : Niet van toepassing  

VN-nr (RID) : Niet van toepassing 
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14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : vervalt 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : vervalt 

Officiële vervoersnaam  (IATA) : vervalt 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : vervalt 

Gevaarsetiketten (ADR) : vervalt  

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : vervalt 

IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : vervalt 

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing  

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 

Gevaarsetiketten (RID) : Niet van toepassing  
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Vervalt 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Vervalt 

Verpakkingsgroep (IATA) : Vervalt 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing  

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing  
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Neen 

Mariene verontreiniging : Neen  

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Niet bruikbaar   
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

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

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

Bevat geen REACH kandidaatstof 
 
 

 

  

 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Gevaarklasse v. water : Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A 
 

 
 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

Vermelding van wijzigingen: 

De indeling (volgens EU voorschriften) van het product is gewijzigd. 

 Vervangt Gewijzigd  

 Datum herziening Gewijzigd  

 Datum van uitgave Gewijzigd  
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Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Afkortingen en acroniemen : ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). . GHS: Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. IATA: International Air 
Transport Association. ICAO: International Civil Aviation Organization. IMDG: International 
Maritime Code for Dangerous Goods. LC50: Lethal concentration, 50 percent. LD50: Lethal 
dose, 50 percent. MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the 
labeling concerning inhalation hazards, Denmark). NOEC: No Observed Effect Concentration . 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par 
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU). Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 
3. Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4. 

Overige informatie : 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). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd 
verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter 
beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid.  De 
condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen 
buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om 
deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl 
aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die 
op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het 
afwerken en afdanken van het produkt. 

 
 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H332 Schadelijk bij inademing. 

R10 Ontvlambaar. 

R20 Schadelijk bij inademing. 
 

 

 
SDS EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
 


