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Productnaam :   Tip-It Afdichtingskit
Artikelnummer :  01.5900
Firma naam :   Tippoint Trading BV
 
 Straat :   Hogebrinkerweg 27
 Postcode :   3871 KM
 Plaats :   Hoevelaken 
 Tel.    033 - 253 03 28
 Fax.    033 - 257 09 64
 E-mail :  Info@tippointtrading.nl 
 Website :   www.tippointrading.nl

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

Chemische omschrijving :
Dit product word al gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen

Component   Waarde(n) CAS nr/ EINECS nr/ EG index Symbool  R-zinnen
2-butanonoxim   < 1 %  96-29-7 / 202-496-6 / 616-014-00-0  Xn  21-40-41-23 
 
Dibutyltin- (2-ethylhexoate)  < 0.5 %  2781-10-4 / 220-481-2 / -----  T  10-23/24/25- 
             52-53 

Methyl oximino silane  < 2 %  22984-54-9 / 245-366-4 / -----  Xi  21-36/38-43

Oximo silane   < 2%  37859-57-7 / ----- / -----   Xn  48/22-53

N-beta-(aminoethyl)-gamma-  < 0,2%  1760-24-3 / 217-164-6 / -----  Xi  41-43-52
aminopropyltrimethoxysilaan 

3-aminopropyltriethoxysilaan  < 0.8 %  919-30-2 / 213-048-4 / 612-108-00-0  C  22-34

Carbendazim (ISO)   < 0.1 %  10605-21-7 / 234-232-0 / 613-048-00-8 Tn  46, 60, 61,  
             50/53
     

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
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3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Primaire bron van blootstelling : 
Aanraking met de ogen.

Primaire bron van blootstelling symptomen bij gebruik :
 -Inademing
 Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

 -Contact het de huid : 
 Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
 
 -Contact met de ogen
 Een rechtstreeks contact met de ogen is gewoonlijk tamelijk irriterend.

 -Inname
 Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Contact met huid: 
Afvegen, daarna grondig wassen met water en zeep, en afspoelen met warm water.  Zoek medische hulp indien irritatie 
aanhoud.

Contact met ogen: 
Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de
oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

Inslikken: 
Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.

Inademen:
Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
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5. BRAND BESTRIJDINGS MAATREGELEN

Brandklasse :  
Dit product is niet brandbaar.

Blusmiddelen : 
Alle blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

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

Milieu maatregelen : 
Op de grond, met bezem of schop in geschikte vaten deponeren.

Persoonlijke bescherming : 
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Aangepaste ademhalingsuitrusting.

7. HANTERING EN OPSLAG

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag: 
Vermijd onnodige blootstelling.

Opslag : 
Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.

Behandeling : 
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of 
het werk verlaten.
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke beveiliging

- Ademhalingsbescherming : 
Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een 
aangepaste ventilatie.

- Handbescherming : 
In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.

- Huidbescherming : 
Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming : 
Bril.

- Inslikken : 
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand :  Pasta
oplosbaarheid :   Onoplosbaar
Geur :     Doordringend  

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : 
Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen : 
Geen in normale omstandigheden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] :   Geen gegevens beschikbaar.
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

LC50-96 Uur - vis [mg/l] :   Niet bekend

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering : 
Op een veilige manier opruimen in een overeenstemming met lokale/nationale voorschriften

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie :   Niet geclassificeerd.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en) :   Geen.
R-Zinnen :    Geen.
S-Zinnen :   Geen.
Veiligheidsraad :  Bevat - Methyl oximino silane - 2-butanonoxim - N-beta-(aminoethyl)-
gammaaminopropyltrimethoxysilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.



Tip Point Trading - 033 - 253 03 28
Hogebrinkerweg 27, 3871 KM Hoevelaken

Veiligheidsinformatieblad

Tip-It Afdichtingskit 

6

16. OVERIGE INFORMATIE

Text van de R-zinnen van paragraaf 2.

R10 :  Ontvlambaar.
R21 :   Schadelijk bij aanraking met de huid.
R22 :   Schadelijk bij opname door de mond.
R23/24/25 :  Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R34 :   Veroorzaakt brandwonden.
R36/38  : Irriterend voor de ogen en de huid. 
R40 :  Carcinogene effecten zijn uitgesloten.
R41 :  Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 :  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R48/22 :  Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname  
  door de mond.
R52 :   Schadelijk voor in het water levende organismen.
R53 :   Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effectenveroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/58/EG van de Europese Commissie.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS 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 welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, 
het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend 
te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het 
mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
 


