
Sectie 1 - identificatie

Bedrijfsnaam : t Pakhuis Volendam

Adres : Julianaweg 210

1131 DL  Volendam

Tel mob :

Fax :

Productnaam : Europh

Product : Brandvertrager voor klasse A materialen

Formule: JG302R

Sectie 2 – Classificatie risico inhoudsstoffen

Bevat geen gevaarlijke stoffen welke voorkomen in de NIOSH recommendations for Occupational

Health Standards, 1988, of zijn gedefinieerd als gevaarlijk door SARA, CERLA en RCRA.

Rapporten zijn goedgekeurd door TNO (op aanvraag verkrijgbaar)

Sectie 3 – Fysische en chemische karakteristieken

PH: PH-waarde van het concentraat is 7.0

Kook punt: 212 F

Geur: Milde geur, bevat geen d-limonenes. Kleurloos

In water oplosbaar: Volledig

Vernevel druk (mm Hg) Zelfde als water

Specifiek gewicht 1.09 @ 60 F

Sectie 4 – Ontbrandings en explosie data

Ontbrandingspunt: Niet van toepassing

LEL: Niet van toepassing

Blusmiddelen: Niet van toepassing

Speciale brandblus procedures: Niet van toepassing

Brandvertraging: Onbrandbaar

UEL: Niet van toepassing

Ongewoon brand en explosie Niet van toepassing

gevaar :

Sectie 5 – Reactieve data

Stabilitiet van het product: Stabiel

Niet verenigbaar met: Geen

Risico ontleding product: Carbon monoxide en carbon dioxide

Risico polymerisatie Zal zich niet voordoen

Sectie 6 – Gezondheidsrisico data

Blootstellings beperking

OSHA PEL / ACGIII TL V : Niet vastgesteld

Indringings mogelijkheden

Inhaleren: Ja

Huid: Ja

Inname: Ja

Materiaal Veiligheids Voorschriften Kenmerkblad

Europh - Brandvertragend Impregneermiddel



Tekenen en symptomen na

blootstelling

Huid: Te verwaarlozen risico

Ogen: In eerste instantie niet irritant voor de ogen

Inhaleren: Te verwaarlozen

Inname: Risico is extreem laag. Materiaal is aan te nemen als zijnde niet giftig.

Eerste hulp

Ogen: Direct de ogen met water spoelen gedurende minimaal 15 minuten. 

(OSHA standaarden)

Zoek medische hulp wanneer ogen blijven irriteren.

Huid: Huid afspoelen en wassen met water

Inhaleren: Te verwaarlozen

Inname: Water drinken en arts waarschuwen indien nodig

Sectie 7 – Voorschriften voor veilig handelen en gebruik

Procedure bij morsen of lekken: Betreffende ondergrond afnemen met water. 

Levert geen schade aan het milieu.

Afval: Afvoeren als niet gevaarlijke stof in overeenstemming met de lokale

gemeentereiniging.

Bewaren / Opslaan: Opslaan in gesloten reservoirs tussen de 32 F en 120 F ( 0 C en 50 C )

ter bescherming van kwaliteitverlies en verdamping.

Bevriezing vormt geen nadelige invloed zolang de reservoir intact is.

Verdere voorzorgsmaatregelen: Ook al bevat het product geen gevaarlijke stoffen, het produkt 

verwijdert lichaamsvetten, evenals normale zeep.

Vermijd langdurig huidcontact.

Sectie 8 – Persoonlijke Beschermings Middelen

Respiratoire bescherming: Niet vereist.

Ventilatie: Speciale ventilatie is niet vereist.

Handen bescherming: Nodig ter bescherming wanneer er langdurig huidcontact is met het 

product.

Oog bescherming: Dragen ter bescherming wanneer er mogelijke omstandigheden zijn die

leiden tot oogcontact.

Werk / hygiene toepassingen: Niet innemen, niet in de ogen spatten, in niet inademen gedurende

lange perioden.

Sectie 9 – Gevaren classificatie

IMO risico klasse en nummer: Geen risico

UN nummer: Niet van toepassing

US DOT risico klasse Niet voorgeschreven door DOT

US DOT identificatie nummer: Niet van toepassing

Sectie 10 - Milieutechnische data

Biologische afbreekbaarheid: 100% in 21 dagen onder de ideale omstandigheden

Toxisch: In overeenstemming met U.S. EPA Office of Pollution Prevention en

toxische criteria voor het inschalen van de acute giftigheid van chemische 

bestanddelen Europh - brandvertragend impregneermiddel beschouwd

wordt als zijnde zeer laag.

De informatie gepresenteerd in dit MVVK is gebaseerd op feiten. Echter, niets ten aanzien van deze

informatie mag gebruikt worden als garantie van enig soort ten aanzien van Pakhuis Volendam B.V.

De gebruiker dient de aanbevelingen in acht te nemen voor gebruik, alvoren te beslissen of het geschikt is

voor toepassing. Rapporten op aanvraag verkrijgbaar.


