
• 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

- Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van: Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008 

PRO ONE LIJM&VOEGKIT 290ML WIT 
Datum vorige uitgave: 26-dec-2021 

Datum van herziening 04-nov-2022 
Herziene versie nummer: 1. 01 

IRUBRIEK 1: ldentificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productnaam 
Pure stof/mengsel 

PRO ONE LIJM&VOEGKIT 290ML WIT 
Mengsel 

1.2. Relevant qei"dentificeerd qebruik van de stof of het menqsel en ontraden qebruik 

Kleefmiddelen en/of afdichtmiddelen. Aanbevolen gebruik 
Ontraden gebruik Niet gebruiken voor de productie van speelgoed of van artikelen voor kinderverzorging 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Bedrijfsnaam 
ProOne 
Telefoon: 088 633 7202 
URL: www.pro-one.eu 
E-mail: info@pro-one.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Nederland Met dit veiligheidsblad komen vorige versies te vervallen. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig 
werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als 
een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft 
niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

IRUBRIEK 2: ldentificatie van de gevaren 

2.1. lndelinq van de stof of het menqsel 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Dit mengsel is ingedeeld als niet-gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] 

2.2. Etiketterinqselementen 

Dit mengsel is ingedeeld als niet-gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] 

Signaalwoord 
Geen 

Gevarenaanduidingen 
Dit mengsel is ingedeeld als niet-gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] 

EU Specifieke gevarenaanduidingen 
EUH208 - Bevat Vinyltrimethoxisilaan & N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine & 
N-Amino-3-Aminopropyl-Methyl-Dimethoxysilaan & Dioctyltin bis(acetylacetonate). Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

2.3. Andere qevaren 

Kleine hoeveelheden methanol (CAS 67-56-1) worden gevormd door hydrolyse en komend vrij tijdens uitharding. 

PBT&vPvB 
Dit mengsel bevat geen stoffen die beschouwd worden als zijnde persistent, bioaccumulerend of toxisch (PBT). Dit mengsel 
bevat geen stoffen die beschouwd worden als zijnde zeer persistent of zeer bioaccumulerend (zPzB). 
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Dioctvltin bisfacetvlacetonatel 154068-28-9} 
Milieucompartiment Voorspelde i:ieen effect-concentratie (PNEC) 
�oetwater 26 ua/1 
�eewater 2.6 ua/1 
IZoetwater - intermitterend 260 ua/1 
�fvalwaterbehandelini:isinstallatie 1 mi:i/1 
�oetwatersediment 0.155 ma/ka drooa aewicht 
IZeewatersediment 0.0155 ma/ka drooa aewicht 
Bodem 0.0158 ma/ka drooa aewicht 

N-Amino-3-Aminooronvl-Methvl-Dimethoxvsilaan 13069-29-2}
Milieucomoartiment Voorsoelde aeen effect-concentratie (PNEC) 
IZoetwater 0.062 ma/I 
IZeewater 0.006 mi:i/1 
�fvalwaterbehandelinasinstallatie 25 ma/I 
�oetwatersediment 0.24 ma/ka drooa aewicht 
IZeewatersediment 0.024 ma/ka drooa aewicht 
Bodem 0.01 mi:i/kQ drooi:i i:iewicht 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Technische beheersmaatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Bescherming van de ogen / het Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen. Oogbescherming moet voldoen 
gezicht aan norm EN 166 
Bescherming van de handen Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen gebruik:. Neopreen™ . Nitrilrubber. 

Butylrubber. Dikte van de handschoenen > 0.7mm. De penetratie tijd van het genoemde 
handschoenmateriaal is groter dan 480 min. Ervoor zorgen dat de doorbraaktijd van het 
handschoenmateriaal niet wordt overschreden. Handschoenleverancier raadplegen voor 
informatie over doorbraaktijd voor specifieke handschoenen. Handschoenen moeten 
voldoen aan norm EN 374 

Huid- en lichaamsbescherming Geen onder normale gebruiksomstandigheden. 
Bescherming van de Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Ademhalingsbescherming dragen 
ademhalingswegen die voldoet aan EN 140 met filtertype A/P2 of beter. Zorgen voor voldoende ventilatie, 

met name in besloten ruimten. 
Aanbevolen filtertype: Filter voor organische gassen en dampen conform EN 14387. Wit. Bruin. 

Beheersing van milieublootstelling Ongecontroleerde afvoer van het product naar het milieu vermijden. 

IRUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. lnformatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand 
Voorkomen 
Kleur 
Geur 
Geurdrempelwaarde 

Eigenschap 
pH 

pH (als waterige oplossing) 
Smelt-/ vriespunt 
Beginkookpunt en kooktraject 
Vlampunt 
Verdampingssnelheid 
Ontvlambaarheid 

Ontvlambaarheidsgrens in lucht 

Vaste stof 
Pasta 
Wit 
Eigenschap 
Geen informatie beschikbaar 

Waarden Opmerkingen • Methode 

Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
> 60 ·c

Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing voor vloeistoffen

Bovenste ontvlambaarheids- of Geen gegevens beschikbaar 
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Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen 
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp 
H302 - Schadelijk bij inslikken 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel 
H332 - Schadelijk bij inademing 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H351i - Suspected of causing cancer if inhaled 
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken 

Legenda 
TWA TWA (tijdgewogen gemiddelde) 
STEL 
Plafondwaarde 

STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling) 
Plafondgrenswaarde 

SVHC 
PBT 
zPzB 
STOTRE 
STOT SE 
EWC 

Aanduiding m.b.t. huid 
Zeer zorgwekkende stof(fen) 
Persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) chemicalien 
Zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) chemische stoffen 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling 
Europese afvalcatalogus 

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen 
Geen informatie beschikbaar 

Opgesteld door 

Datum van herziening 

lndicatie van de veranderingen 

Product Veiligheid en Regulatory Affairs 

26-dec-2021

Niet van toepassing. Opmerking bij revisie 

Trainingsadvies lndien wordt gewerkt met schadelijke stoffen is regelmatige training van de operators 
wettelijk verplicht 

Nadere informatie Geen informatie beschikbaar 

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid 

Met dit veiligheidsblad komen vorige versies te vervallen. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken 
(hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie 
of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn 
voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in 

Einde van het veiligheidsinformatieblad 
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