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

Productidentificatie

Verkoopnaam WEICONLOCK AN 302-43 (NL)
Code-Nr. 302430

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen toepassing(en)
1-Component anaërobe borg-, afdicht- en bevestigingsmiddelen

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent / leverancier WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster
Postbus 84 60, DE-48045 Münster
Tel ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322-244
E-Mail :  info@weicon.de
Internet :  www.weicon.de

Inlichtingenafdeling Abteilung Angebote, Verkauf, Export
Tel ++49(0)251 / 9322 - 0
E-mail (bevoegde persoon):
info@weicon.de

Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie  Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning)
Tel ++49(0)228-19 240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Xi; R36/37/38
R43
R-zinnen
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Etiketteringselementen

Etikettering - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Aanwijzingen voor de etikettering
Het product is volgens de EG-richtlijnen ingedeeld en geclassificeerd.

Xi Irriterend

R-zinnen
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S-zinnen
24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
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Gevaarbepalende componenten voor de etikettering
2-hydroxyethylmethacrylaat

Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen

CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - 67/548/EEG

monoalkyl of monoaryl of monoalkylaryl 
esters van methacrylzuur met uitzondering 
van deze met name genoemd in deze bijlage

> 50 Xi R36/37/38

868-77-9 212-782-2 2-hydroxyethylmethacrylaat 0,1 - 1 Xi R36/38; R43
80-15-9 201-254-7 alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxide 1 O R7; T R23; Xn R21/22-48/20/22; C R34; N R51-53

CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

monoalkyl of monoaryl of monoalkylaryl 
esters van methacrylzuur met uitzondering 
van deze met name genoemd in deze bijlage

> 50 Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335 / Skin Irrit. 
2, H315

868-77-9 212-782-2 2-hydroxyethylmethacrylaat 0,1 - 1 Eye Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens.
 1, H317

80-15-9 201-254-7 alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxide 1 Org. Perox. E, H242 / Acute Tox. 3, H331 / 
Acute Tox. 4, H312 / Acute Tox. 4, H302 / STOT 
RE 2, H373 / Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic 
Chronic 2, H411

Beschrijving
Anaëroob afdichtings- en kleefmiddel

Aanvullende aanwijzingen
Weitere Bestandteile:
Polymethylmethacrylaat

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene aanwijzingen
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.

Na inademen
Voor frisse lucht zorgen.

Na huidcontact
Bij aanraking met de huid meteen met water en zeep afwassen.

Na contact met de ogen
Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen en arts raadpflegen.

Na inslikken
Geen braken veroorzaken.
Medische behandeling toepassen.
Bij inslikken water laten drinken.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Schuim
Droogblusmiddel
Kooldioxide
Zand
Watersproeistraal

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

Advies voor brandweerlieden
Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige 
ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Verdere aanwijzingen
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

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

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor voldoende beluchting zorgen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Niet in de ondergrond/bodem laten lopen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met geschikt vloeistofbindend materiaal opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken.

Verwijzing naar andere rubrieken
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Er is geen informatie beschikbaar.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Verdere informatie over opslagbepalingen
Reservoir dicht gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.
De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C.
Tegen direkt zonlicht beschermen.
Koel bewaren.

Specifiek eindgebruik
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Controleparameters
Er is geen informatie beschikbaar.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de handen
Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen 
voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.
Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en 
-hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.
Gegevens over het handschoenmateriaal [soort/type, dikte, doordringingstijd/dragduur, bevochtigingssterkte]: butyl rubber, 0,
7mm; 480min;



Veiligheidsinformatieblad volgens               
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Printdatum 22.06.2012
herziening 01.05.2012   (NL) Versie 7.0
WEICONLOCK AN 302-43 (NL)

WEICON GmbH & Co. KG  Königsberger Straße 255    D-48157 Münster / Federal Republic of Germany Bladzijde 4/6

Bescherming van de ogen
Veiligheidsbril

Algemene beschermende maatregelen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Hygienemaatregelen
Voor de pause en werkbeeindiging handen wassen.
Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Vorm
verschiedene

Kleur
verschillend

Reuk
zwak waarneembaar

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking

pH-waarde bij levering 4 - 6

Vlampunt > 100 °C DIN/ISO 2592

Zelfontbranding > 380 °C

Dampdruk < 0,5 mbar 20 °C DIN 51616

Dichtheid 1-1,1  g/ml 20 °C DIN 51757

Oplosbaarheid in water 20 °C praktisch onoplosbaar

Viscositeit dynamisch 10 - 100000 
mPa*s

25 °C Brookfield-visc.

Overige informatie
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

Mogelijke gevaarlijke reacties
Er is geen informatie beschikbaar.

Te vermijden omstandigheden
Uit de buurt van hitte houden.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen
Reakteis met sterke zuren en alkalien.
Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolmonoxide en kooldioxide
Verdere informatie
Polymerisation bei über 100°C.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

Waarde/Waardering Soort Methode Opmerking

LD50 Acuut oraal > 5000 mg/kg Rat

Irritatiewerking 
huid

geringe irritatiewerking - 
niet kentekenplichtig

Irritatiewerking 
ogen

geringe irritatiewerking - 
niet kentekenplichtig

Algemene opmerkingen
Het product moet worden gehanteerd met de bij chemicaliën gebruikelijke voorzichtigheid.
Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Toxiciteit
Er is geen informatie beschikbaar.

Persistentie en afbreekbaarheid
Er is geen informatie beschikbaar.

Mogelijke bioaccumulatie
Er is geen informatie beschikbaar.

Mobiliteit in de bodem
Er is geen informatie beschikbaar.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.
Andere schadelijke effecten

Algemene aanwijzingen
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen.
Product mag niet in wateren komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling voor het product
Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

Aanbeveling voor de verpakking
Instructies voor verwijdering in acht nemen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Verdere informatie over het transport
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen informatie beschikbaar.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
niet van toepassing
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RUBRIEK 15: Regelgeving

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

VOC richtlijn

Opmerking
Daten separat anfragen / Request data separately.

Chemischeveiligheidsbeoordeling
Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van 
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R/H-zinnen (niet classificatie van de mengsel!)

R 21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R 23 Vergiftig bij inademing.
R 34 Veroorzaakt brandwonden.
R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 48/20/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de 
mond.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 7 Kan brand veroorzaken.

H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331 Giftig bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet 
aanwezig is).

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


