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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming Permabond ET500A

Firma Permabond Engineering Adhesives Ltd
Wessex Business Park
Wessex Way
Colden Common
Hampshire
SO21 1WP
United Kingdom

Telefoon +44 (0)1962 711661

Telefax +44 (0)1962 711662

Aanbevolen toepassing Lijmen en/of dichtingsmiddelen.

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke bestanddelen Conc. CAS RisksEINECS
Bisphenol A-(epichlorhydrin) (reaction product) 50-100% 25068-38-6 Xi;N;R36/38-43-51/53500-033-5

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste gevaren Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met 
de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Fysisch-chemische 
eigenschappen

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Contact met de huid Het onmiddellijk inroepen van medische zorg is niet noodzakelijk. Afwassen met warm 
water en zeep. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen .

Contact met de ogen Het onmiddellijk inroepen van medische zorg is niet noodzakelijk. Grondig spoelen met 
veel water, ook onder de oogleden. Bij aanhoudende irritatie medische hulp inroepen.

Inademing Het onmiddellijk inroepen van medische zorg is niet noodzakelijk. In de frisse lucht 
brengen. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen .

Inslikken Het onmiddellijk inroepen van medische zorg is niet noodzakelijk. Symptomatisch 
behandelen.
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen Kooldioxide (CO2). , droogpoeder. , schuim. , verneveld water.

Bijzondere gevaren Verbranding geeft onaangename en giftige rook. In geval van brand kan vrijkomen:. 
Koolmonoxide, kooldioxide en nietgeidentificeerde koolwaterstoffen.

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden

Bij brand een persluchtmasker dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaatregele
n

Het product niet in de riolering laten komen.

Reinigingsmethoden Opnemen in inert absorberend materiaal. Bijeenvegen en opscheppen in geschikte 
containers voor verwijdering.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
dragen.

Opslag Op een droge en koele plaats bewaren.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Adembescherming Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

Bescherming van de 
handen

Viton™- of nitril rubber handschoenen worden aanbevolen. Handschoenen van katoen 
of andere absorberende materialen zouden niet gedragen moeten worden. 
Handschoenen zouden moeten voldoen aan EN 374.

Oogbescherming Gebruik ter bescherming tegen spatten een veiligheidsbril, een geheel afsluitende bril 
of een gezichtsscherm. Persoonlijke bescherming voor de ogen zou moeten voldoen 
aan EN 166.

Bescherming van de huid 
en het lichaam

Draag geschikte beschermende kleding en uitrusting om elk risico van kontakt van het 
produkt met de huid uit te sluiten. Handen wassen voordat gegeten of gedronken wordt 
of gebruik gemaakt.
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschrijving Vloeistof.

Kleur Kleurloos.

Geur Mild.

Vlampunt 250°C

Dampspanning <5mm Hg

Relatieve dichtheid 1.2

Oplosbaarheid in water onoplosbaar.

Viscositeit ~15000 mPa.s

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit Stabiel.

Te vermijden substanties Aminen. , oxidatiemiddelen. , zuren en basen.

Gevaarlijke 
ontledingsproducten

De thermische ontleding van het produkt kan leiden tot de vorming van koolmonoxide, 
kooldioxide en niet geidentificeerde organische verbindingen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Primaire irritatie Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Sensibilisatie Aanraking met de huid kan overgevoeligheid veroorzaken.

mutagene aandoeningen Niet bekend.

kankerverwekkende 
aandoeningen

Niet bekend.

Verdere informatie De toxicologische effecten van dit produkt zijn niet volledig onderzocht. Goede 
bedrijfshygiene is belangrijk. Direkt kontakt met de huid en ogen vermijden. Niet 
innemen of inademen.

12. MILIEU-INFORMATIE

Ecotoxiciteitseffecten Vergiftig voor in het water levende organismen.

Persistentie en afbraak Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie Het afval dient te worden verwerkt overeenkomstig de huidige voorschriften van de EG 
of van de centrale of plaatselijke overheid.

Verontreinigde verpakking Lege verpakkingen kunnen resten van het produkt bevatten. Neem ook na lediging van 
de verpakking de voorzorgsmaatregelen in acht zoals die omschreven zijn in het 
Veiligheidsinformatieblad en op het etiket.
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14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID
UN-Nr 3082 Verpakkingsgroep III
Klasse 9 Gevaar ID nr: 90

Juiste ladingnaam ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (Contains 
Epoxy Resin)

IMDG-Code
UN-Nr 3082 Verpakkingsgroep III
Klasse 9 Mariene 

verontreiniging
.

EMS F-A S-F

IATA-DGR
UN-Nr 3082 Verpakkingsgroep III
Klasse 9 Andere gevaren -

Verpakkingsvoorschrif
t (vrachtvliegtuig)

914 Maximale hoeveelheid NO LIMIT

Verpakkingsvoorschrif
t (passagiersvliegtuig)

914 Maximale hoeveelheid NO LIMIT

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en) Xi - Irriterend; N - Milieugevaarlijk

R-zin(nen) R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zin(nen) S24 - Aanraking met de huid vermijden.
S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen.
S37 - Draag geschikte handschoenen.

Bevat Epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <= 700).

16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van de R-zinnen die 
in Sectie 2 worden 
aangehaald

R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Andere informatie Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld met inachtneming van EG-richtlijnen 1999/45 
en 91/155. De gegevens worden verstrekt ter beoordeling van gezondheids- en 
veiligheidsaspecten door een industrieele gebruiker. De gebruiker dient eveneens 
rekening te houden met mogelijk bestaande reglementen door plaatselijke of centrale 
overheden met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu. Deze gegevens vormen 
geen indicatie betreffende de geschiktheid van het produkt voor specifieke 
toepassingen.
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