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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

. Informatie over het product

. Handelsnaam: Capatect Füllschaum B1 056/00

. Toepassing van de stof / van de bereiding Montageschuim

. Fabrikant/leverancier:
CAPAROL BELGIUM bvba
KOELTORENLAAN, 2
B. 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.: 0032-11-60 56 30  Fax: 0032-11-52 56 07

. inlichtingengevende sector: Blad met veiligheidsgegevens: sds@daw.de

. Inlichtingen in noodsituatie:
0032-11-60 56 30 of 0049/(0)6154/71-202 (Duitsland)

2 Identificatie van de gevaren

. gevaaromschrijving:
Xn Schadelijk
F+ Zeer licht ontvlambaar

. speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
R 12 Zeer licht ontvlambaar.
R 20 Schadelijk bij inademing.
R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de

huid.
Houder 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. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

. Chemische karakterisering

. Beschrijving: 1K, vochthardende polyurethaan-schuim / aerosol.

                                                                                . Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 9016-87-9 difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen
Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43

>25 - 50%

CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8

dimethylether
F+; R 12

< 5%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2

isobutaan
F+; R 12

< 2,5%

CAS: 86675-46-9 Bromiertes Polyetherpolyol
Xn; R 22

< 2,5%

CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5

triethylfosfaat
Xn; R 22

< 2,5%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propaan vloeibar gemaakt
F+; R 12

< 2,5%

. aanvullende gegevens: volgens paragraaf 8

4 Eerstehulpmaatregelen

. Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze
reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval
noodzakelijk.

. Na het inademen:
De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen vermijden.
Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen.
Geen eten of drinken geven. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele
zijligging leggen en arts raadplegen.
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. Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Deskundige medische behandeling inschakelen.

. Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl
de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

. Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

. Geschikte blusmiddelen: CO2, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.

. Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:
Water.
Krachtige waterstraal.

. Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de
gassen die ontstaan:
Bij brand kan ontstaan: Halogeenwaterstof, stik-, / fosforoxide, organische
crackproducten.

. Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubrieken   7 en 8.

. Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Voorkom dat het product in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.
Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient u de
autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de
plaatselijk geldende regels.

. Procedure voor het reinigen/opnemen:
Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-
materialen, zoals zand, aarde en vermiculiet en plaats die in een container,
zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13).
Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van
oplosmiddelen.

7 Hantering en opslag

. Handeling:
Bij allergiën, astma en chronische aandoeningen aan de luchtwegen niet in de
buurt komen tijdens het samenstellen/mengen van dit soort producten.

. Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Vermijd de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in
de lucht en hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan.
Het produkt mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermde
verlichting of andere ontstekingspunten.
Vermijd contact met ogen en huid.
Roken, eten en drinken in de ruimtes waar het produkt wordt gebruikt, moet
worden verboden.
Damp/spuitnevel niet inademen.

. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer
verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen.
Niet in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien.

. Opslag:

. Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:
Elektrische apparatuur moet volgens de vereiste standaard zijn beveiligd.
Roken verboden.

(Vervolg op blz. 3)
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Niet in kelders, gangen ofvluchtwegen bewaren. Vuurvrije opslagruimte moet
beschikbaar zijn.
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht
genomen worden.
(volgens TRG 300)

. Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Gescheiden bewaren van brand- en explosie gevaarlijke stoffen en objekten.

. Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Opslag in een goed geventileerde ruimte.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Vermijd contact met ontstekingspunten.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

. Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt
door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze
niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen
onder MAC-waarde te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te
worden gedragen.

                                                                                . Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen
moeten worden:

9016-87-9 difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen (>25 - 50%)

TLV (BE)

GW (B)

Korte termijn waarde: 0,07 mg/m³
Lange termijn waarde: 0,02 mg/m³
Korte termijn waarde: 0,07 mg/m³
Lange termijn waarde: 0,02 mg/m³

811-97-2 Norflurane (>10 - 25%)

TLV (BE)

GW (B)

Korte termijn waarde: 16800 mg/m³, 4000 ppm
Lange termijn waarde: 4200 mg/m³, 1000 ppm
Korte termijn waarde: 16800 mg/m³, 4000 ppm
Lange termijn waarde: 4200 mg/m³, 1000 ppm

115-10-6 dimethylether (< 5%)

TLV (BE)

GW (B)

Korte termijn waarde: 3820 mg/m³, 2000 ppm
Lange termijn waarde: 1910 mg/m³, 1000 ppm
Korte termijn waarde: 3820 mg/m³, 2000 ppm
Lange termijn waarde: 1910 mg/m³, 1000 ppm

75-28-5 isobutaan (< 2,5%)

TLV (BE)

GW (B)

Korte termijn waarde: 3800 mg/m³, 1600 ppm
Lange termijn waarde: 1900 mg/m³, 800 ppm
Korte termijn waarde: 3800 mg/m³, 1600 ppm
Lange termijn waarde: 1900 mg/m³, 800 ppm

74-98-6 propaan vloeibar gemaakt (< 2,5%)

TLV (BE)
GW (B)

1800 mg/m³, 1000 ppm
Korte termijn waarde: 3600 mg/m³, 2000 ppm
Lange termijn waarde: 1800 mg/m³, 1000 ppm

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

. Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

. Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Spuitstraal van lichaam af houden.

. Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp.
langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk
ademhalingstoestel gebruiken.

. Bescherming van de handen:
Bij kortstondig contact (bijv. bij spuiten) wordt geaviseerd handschoenen van
nitrilrubber confrom EN 374 te gebruiken.

(Vervolg op blz. 4)
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Materiaaldikte > 0,4 mm
Doorbreektijd > 240 minuten
Fabrikant: o.a. Firma KCL, type Camatril 730.
Bij langdurig en regelmatig contact kan de eerder genoemde doorbreektijd
beduidend korter zijn dan vermeld in EN 374. De handschoenen naa plaatselijke
omstandigheden testen (bij. mechaniche en thermische weerstand,
verdraagzaamheid product, anti-statisch etc.). Bij geringe slijtage direct
nieuwe handschoenen gebruiken. De voorschriften van de handschoenenfabrikant
alsmede aanvullende regels correct opvolgen. Wij adviseren een
handverzorgingsplan samen met de fabrikant en/of bedrijfsvereniging op te
stellen.

. Bescherming van de ogen: Nauw aansluitende schutbril.

9 Fysische en chemische eigenschappen

. Algemene gegevens

Vorm: Aërosol.

Kleur: volgens de produktbeschrijving

Geur: karakteristiek

. Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald

Kookpunt/kookpuntbereik: Vanwege aerosol niet bruikbaar

. Vlampunt: Vanwege aerosol niet bruikbaar

. Ontstekingstemperatuur: Vanwege aerosol niet bruikbaar

. Zelfontbranding: Het produkt is niet uit zichzelf
ontbrandend.

. Explosiegevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk,
maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke
damp-/luchtmengsels is mogelijk.

. Dichtheid bij 20°C: ca. 1,14 g/cm3

. Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: niet oplosbaar

. pH-waarde: niet toepasselijk

10 Stabiliteit en reactiviteit

. Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

. Gevaarlijke reacties Vorming van explosief gasmengsel met lucht.

. Gevaarlijke ontledingsproducten: volgens paragraaf 5

11 Toxicologische informatie

Het produkt bevat isocyanaten. Gezien de eigenschappen van deze component, en
gezien de beschikbare toxiologische gegevens met betrekking tot vergelijkbare
preparaten, kan het produkt acute irritatie en/of sensabilisering van de
luchtwegen veroorzaken. Astmatische verschijnselen, ademhalingsmoeilijkheden
en beklemming op de borst kunnen optreden. Gesensibiliseerde personen kunnen
last krijgen van astmatische verschijnselen als ze worden blootgesteld aan
concentaties tot ver beneden  de MAC-waarde. Herhaald kontakt kan leiden tot
blijvende aandoeningen aan de luchtwegen.

. Acute toxiciteit:

. Primaire aandoening:

. op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen

. aan het oog: Prikkeling

. Overgevoeligheid:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

(Vervolg op blz. 5)
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. Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene
classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige
redactie de volgende gevaren:
Schadelijk
Irriterend

. Sensibilisatie
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

12 Ecologische informatie

Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met
het ontbreken van bepalinsregelingen.
Laat het product niet in riool of oppervaktewater terechtkomen.

13 Instructies voor verwijdering

. Product:
Afval verwijderen volgens de wettelijke voorschriften.
Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.

. Niet gereinigde verpakkingen:

. Aanbeveling: Volledig lege verpakking: Recycling.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

. Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):

. ADR/GGVS/E klasse: 2   5F Gassen

. Kemler-getal: - 

. UN-nummer: 1950

. Verpakkingsgroep: - 

. Omschrijving van het goed: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

. Opmerkingen: Transport vindt plaats met een beperkte
hoeveelheid

. Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:

. IMDG/GGVSee-klasse: 2.1

. UN-nummer: 1950

. Label 2.1

. Verpakkingsgroep: - 

. EMS-nummer: F-D,S-U

. Juiste technische benaming: AEROSOLS

. Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

. ICAO/IATA-klasse: 2.1

. UN/ID-nummer: 1950

. Label 2.1

. Verpakkingsgroep: - 

. Juiste technische benaming: AEROSOLS, flammable

15 Wettelijk verplichte informatie

Uitsluitend voor industiële verwerking bestemd product!
. Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake
gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

. Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
Xn Schadelijk
F+ Zeer licht ontvlambaar

. Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

. R-zinnen:
12 Zeer licht ontvlambaar.

(Vervolg op blz. 6)
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20 Schadelijk bij inademing.
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de

huid.
. S-zinnen:

9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
23 De damp/de spuitnevel niet inademen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

. Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Bevat isocyanaten. Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!              Deze
informatie wordt in dit veiligheidsinformatieblad vermeld.
Kenmerking als aërosol:
Houder 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. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

. Nationale voorschriften: Giscode PU80 (Duitsland)

. Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:
Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.
Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die
borstvoeding geven.

. Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

. Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
Kenmerkenblad: M 017 oplosmiddel (Duitsland)
BG-merkblad: M 042 Huid beschermen. (Duitsland)
Kenmerkenblad: M 044 polyurethaanfabricage/isocyanaten. (Duitsland)
Voorschrift bedrijfsvereniging regel - BGR 190 Benutzung von
Atemschutzgeräten. (Duitsland)
Voorschrift bedrijfsvereniging regel - BGR 192 Benutzung von Augen- und
Gesichtsschutz. (Duitsland)
TRG 300 - Speciale voorschriften voor aërosolen in acht nemen. (Duitsland)
Kenmerkenblad: M004 irriterende stoffen/etsende stoffen. (Duitsland)
BG-merkblad: A 023 Handen en hiud beschermen. (Duitsland)

16 Overige informatie

De informatie in dit matriaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de
kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in ovreenstemming met de
nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product
wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen.
Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het
product niet vor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd
onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om
de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het
gestelde in de plaat-selijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad
is bedoeld
als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden:
het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen
van ons product.
Vervangd veiligheidsinformatieblad van: 23.12.2005
Wijzing in punt: 3, 6, 8, 9, 15 und 16

. Relevante R-zinnen
12 Zeer licht ontvlambaar.
20 Schadelijk bij inademing.
22 Schadelijk bij opname door de mond.
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de

huid.
 BE


