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1. IDENTIFICATIE VAN DE VLOEISTOF / VERVAARDIGING EN HET BEDRIJF 
Naam van het product: AGP 300 Clear Gloss Base 
Bedrijf:  
ETS-Europe  
Doggenhoutstraat 3 
2520 RANST 
BELGIUM 
ludwighellings@skynet.be  
 
2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN 
 
Gevaarlijke ingrediënten  

Conc.    CAS EINECS        Symbolen/Risicocodes 
Cyclohexanol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-oxirane 1 - 10%    30583-72-3        Xi; R36/38-43 
Methanol      0 - 0.5%    67-56-1 200-659-6      F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25 
 
3. IDENTIFICATIE GEVAREN 
Voorkomende gevaren: Kan gevoeligheid veroorzaken bij aanraking met de huid. 
 
4. EERSTE HULP MAATREGELEN 
Huidcontact Geeft huidirritatie. Spoel onmiddellijk af met ruim water en zeep. Verwijder kleding 
waarop het product is terechtgekomen. Vraag medische hulp wanneer irritatie of symptomen 
aanhouden. 
Oogcontact Irriterend voor de ogen. Spoel onmiddellijk af met ruim water gedurende 15 minuten met 
de ogen open. Vraag medische hulp wanneer irritatie of symptomen aanhouden. 
Inademing Irriterend voor de ademhaling. Per ongeluk inademen van dampen kan hoesten, krampen 
op de borst en irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Breng degene die in aanraking is gekomen 
naar buiten in de frisse lucht. Vraag medische hulp. 
Inslikken Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Vraag medische hulp wanneer irritatie of 
symptomen aanhouden. PROBEER NIET OM LATEN BRAKEN!!! 
 
5. BRANDBESTRIJDING 
Blusmiddelen Kooloxides. 
Brandgevaar Brand geeft irriterende, giftige en onaangename dampen. 
Bescherming Draag afdoende beschermend gasmasker indien noodzakelijk.  
 
6. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN ONGELUKKEN 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Zorg voor afdoende ventilatie van de werkplek. Draag 
geschikte beschermende kleding. 
Milieumaatregelen Laat het product nooit wegstromen in normale afvoerkanalen. Het voorkomen van 
verdere verspilling is veilig. 
Reinigingsmethode Neem op met neutraal, absorberend materiaal. Veeg schoon. Breng opgenomen 
materiaal over in geschikte goed afgesloten containers voor verwijdering (chemisch afval). Reinig de 
plek waar gemorst is met ruim water. 
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7. VERWERKING EN OPSLAG 
Verwerking Vermijd contact met huid en ogen. Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. 
Draag altijd beschermhandschoenen en neem alle nodige maatregelen bij het veilig verwerken, 
vervoeren en distribueren. 
Opslag Bewaar op een koele, droge, goed geventileerde plek. Houd de bussen goed afgesloten. Zorg 
dat de bussen duidelijke etiketten dragen, zodat er geen misverstanden kunnen voorkomen. 
 
8. PREVENTIE VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
Wettelijke limieten voor blootstelling 
Methanol WEL 8-hr limit ppm: 200 
WEL 15 min limit ppm: 250 
WEL 8-hr limit mg/m3: 266 
WEL 15 min limit mg/m3: 333 
Maatregelen bij verwerking Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. 
Adembescherming Draag afdoende beschermend gasmasker. 
Handbescherming Draag pvc handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën. 
Oogbescherming Goedgekeurde veiligheidsbril. 
Algehele bescherming Draag geschikte beschermende kleding die bestand is tegen chemicaliën. 
 
9. MATERIËLE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  
Beschrijving Vloeistof. 
Kleur Helder. 
Geur Kenmerkend. 
Kookpunt >100°C 
Relatieve dichtheid 1.1 
Wateroplosbaar nee. 
Viscositeit Kegel & Vlak – 5  
 
10. STABILITEIT AND REACTIEVERMOGEN 
Stabiliteit Stabiel onder normale condities. 
 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Acute toxiciteit Kan gevoeligheid/irritatie veroorzaken bij huidcontact. 
 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Eco-toxiciteit Geen gegevens bekend over dit product. 
Mobiliteit Geen gegevens bekend over dit product. 
Afbreekbaarheid Geen gegevens bekend over dit product. 
Bio-accumulatie Geen gegevens bekend over dit product. 
 
13. VERWIJDERINGSADVIES 
Algemene informatie Zorg voor afvoer overeenkomstig de plaatselijke en nationale regelgeving van 
chemisch afval. 
 
14. INFORMATIE OVER VERVOER 
ADR/RID Geen regelgeving. 
IMDG Geen regelgeving. 
IATA Geen regelgeving. 
Further information Het product wordt niet aangemerkt als gevaarlijk bij vervoer. 
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15. INFORMATIE REGELGEVING 
Kwalificatie Het product is gekwalificeerd in overeenstemming met de Europese regelgeving 
(67/548/EEC). 
Markering Xi - Irriterend 
Risico aanduiding R43 – Kan gevoeligheid/irritatie veroozaken bij huidcontact. 
Veiligheidsaanduiding S24 – Vermijd contact met de huid. 
S37 – Draag geschikte pvc handschoenen. 
 
16. ANDERE INFORMATIE 
Tekst risico aanduiding in Deel 2: 
R11 – Zeer brandbaar. 
R23/24/25 – Giftig bij inademing, in contact met de huid of bij inslikken. 
R36/38 – Irriterend voor ogen en huid. 
R39/23/24/25 - Toxisch: gevaar voor zeer ernstige onomkeerbare effecten bij inademing, in contact 
met de huid of bij inslikken. 
R43 - Kan gevoeligheid/irritatie veroozaken bij huidcontact. 
Verdere informatie De informatie die in deze veiligheidsvoorschriften vermeld staan is slechts 
bedoeld als beleid voor veilig gebruik, opslag en verwerking van het product. Deze informatie is 
correct voor zover onze kennis reikt en voor zover wij weten op de datum van deze publicatie, echter 
is geen garantie voor een volledige juistheid. Deze informatie heeft betrekking op het specifieke 
materiaal hierin beschreven en hoeft niet juist te zijn wanneer het wordt gebruikt in combinatie met 
andere materialen of in andere verwerkingen. 
 


