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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Fosforzuur …%: TWA (8 uur blootstelling): 1 mg/m3  KBL  (15 min. 

blootstelling): 2 mg/m3

Grenswaarden voor 

blootstelling:

Beschermende handschoenen.Handbescherming:

Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.Oogbescherming:

Beschermende kleding.Huidbescherming:

Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.Adembescherming:

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Fosforzuur …% 7664-38-2 231-633-2 < 1 C

Triethanolamine 102-71-6 < 1 Xn, Xi

Ingrediënt CAS nr EINECS-nr Gewicht % Symbool

34

48/22, 36/38

R-zinnen

3. INDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

geenBelangrijkste gevaren:

Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.

                    4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)

Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.

geen

                                        4. EERSTEHULPMAATREGELEN  (ACTIE)

Na contact met de huid:

Na contact met de ogen:

Na inslikken:

Na inademing:

Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen.

Mond met water spoelen.

Raadpleeg een arts.

Na contact met de huid:

Na contact met de ogen:

Na inslikken:

Na inademing:

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Gebruik waterspray om houders af te koelen.Geschikte blusmiddelen:

Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.Blootstellingsgevaren:

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid 

en ogen te vermijden.

Speciale handelingen bij 

brandbestrijding:

7. HANTERING EN OPSLAG

Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden.Opslagcondities:

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

Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming. Lekkende 

houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen.

Persoonlijke 

voorzorgsmaatregelen:

Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.Milieuvoorzorgsmaatregelen:

In droge aarde of zand absorberen. Naar een af te sluiten geëtiketteerde afvalhouder overpompen en 

op een gepaste manier verwijderen.

Reinigingsprocedures:

09-740103Artikelnummer:

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

Womi Radiator LekstopProductnaam:

Lekdichtend additief voor koelwater- en verwarmingssystemenGebruik / omschrijving van het product:

zie bovenLeverancier:

+31 (0) 488 41 01 16Telefoonnummer in noodgevallen:
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

vloeistofFysische toestand:

donkerbruinKleur:

                                                                                            10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiel onder normale omstandigheden.Stabiliteit:

Hitte.Te vermijden omstandigheden:

Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren.Te vermijden materialen:

Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.Gevaarlijke ontledingsproducten:

                                                                                            11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

FOSFORZUUR ... %: LD50(rat): 1530 mg/kgInslikken:

Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.Wijze van opname:

                                                                                            12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd.Mobiliteit:

Biologisch afbreekbaar.Afbreekbaarheid:

Niet potentieel bioaccumuleerbaar.Mogelijke bioaccumulatie:

Verwaarloosbare ecotoxiciteit.Ecotoxiciteit:

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot 

verwijdering.

NB:

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR

UN-nr: niet geclassificeerd

S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S-zinnen

De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan die specifiek van 

toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven product. De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt 

over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle 

van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.

Opmerking:

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

16. OVERIGE INFORMATIE

R34 - Veroorzaakt brandwonden

R48/22 - Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond

R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid

R-zinnen gebruikt in S2

De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming 

en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde product.

Disclaimer:
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