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.01. Productnaam en gegevens van de firma/onderneming  
 
 Handelsnaam  AGP500 
 

 

Fabrikant/Leverancier  ETS-EUROPE 
Straat/Postbus  Doggenhoutstraat 3 
Nat.-Kent./Postcode/Plaats  2520 RANST 
Telefoon / Telefax  0032(0)3-227 28 58 tel.    0032(0)3-475 16 66 fax 
Inlichtingen in noodsituatie  Anti gifcentrum 

 
02.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
  
 Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EG :  
 
 Gevaarlijke inhoudstoffen  
 

 
 TRIETHOXYOCTYSILAAN ; CAS-nr. : 2943-75-1  

  Aandeel :  5 - 10 %  
 Indeling :  Xi ; R 38    

 
03.  Risico´s  
  

 Gevaaromschrijving  
 N.v.t.  

 
04.  Eerste hulp maatregelen  
  

 
Algemene informatie  

 Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een 
bewusteloos persoon. Verders aanwijzingen zie onder:"informatie over toxicologie".  

 

 Inademing  
 Persoon in de frisse lucht brengen. 

 

 
Contact met de huid  

 Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Grondig met water en zeep wassen en goed 
naspoelen met water. 

 

 
Contact met de ogen  

 Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Bij klachten 
een arts bellen.  

 

 Opname door de mond  
 Mond spoelen en overvloedig water drinken. Indien de klachten aanhouden een arts raadplegen.  
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05.  Brandbestrijdingsmaatregelen  
  

 Geschikte blusmiddelen  
 Brandblusmaatregelen op de omgeving afstemmen. 

 
 

 Speciale beschermende kleding  
 Geen bijzondere maatregelen nodig.  

 
06.  Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het product  
  

 Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen  
 N.v.t.  

 

 Maatregelen ter bescherming van het milieu  
 Niet in de riolering, bodem of afvalwater laten komen.  

 

 
Procedure voor het reinigen/opnemen  

 Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen. 

 
07.  Hantering en opslag  
  

 Informatie m.b.t. veilig hanteren  
 N.v.t.  

 

 Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar  
 Het produkt is niet brandbaar.  

 

 Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag  
 Droog bewaren. Op een koele plaats bewaren. Niet beneden 5°C opslaan. 

 
08.  Maatregelen ter beheersing blootstelling/persoonlijke bescherming  
  

 Aanvullende gegevens m.b.t de inrichting van technische installaties  
 Geen aanvullende gegevens. Zie 7.  

 
 Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden  

 Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua 
grenswaarden gecontroleerd moeten worden. 

 
 
 Persoonlijke beschermingsvoorzieningen  
 

 Ademhalingsbescherming  
 Niet noodzakelijk  
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 Handbescherming  
 Gebruik veiligheidshandschoenen.  

 

 Oogbescherming  
 Dichtsluitende veiligheidsbril gebruiken.  

 

 Lichaamsbescherming  
 Alle delen van het lichaam die in contact geweest zijn met het product, dienen goed te worden gewassen.  

 
 
09.  Fysische en chemische eigenschappen  
  
 
 Veiligheidsrelevante gegevens  
 

 

Toestand aggregaat :    liquide (vloeibaar)     
Kleur:  Wit-melkachtig  melkachtig     
Geur:    NVT     
Vorstvrij opslaan:  ja  ja     
Smeltpunt :  ( 1013 hPa )  <  niet bepaald      
Kookpunt/-bereik :  ( 1013 hPa )   niet bepaald   
Vlampunt :    niet bruikbaar   
Ontstekingstemperatuur :    niet brandbaar    
Onderste Explosiegrens :    n.v.t.     
Bovenste Explosiegrens :    n.v.t.     
Dampdruk :  ( 20 °C )   niet bepaald     
Dichtheid :  ( 20 °C )   2,00   g/cm3   
Oplosbaarheid in water :  ( 20 °C )   volledig mengbaar     

 
10.  Stabiliteit en reactiviteit  
  

 Te vermijden omstandigheden  
 Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel.  

 

 Te vermijden stoffen  
 Geen gevaarlijke reakties bekend.  

 

 Gevaarlijke ontbindingsproducten  
 Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.  

 
11.  Toxicologische informatie  
  

 

Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor 
toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. Bij deskundige omgang en 
gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke 
informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid. 
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12.  Ecologische informatie  
  
 Algemene informatie 

 Over het algemeen geen gevaar voor water. Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, 
in oppervlaktewater of in de riolering. 

 
 
13.  Instructies voor verwijdering  
  
 Met inachtname van de plaatselijke overheidsvoorschriften  
 
 
 
14.  Informatie met betrekking tot het vervoer  
 
   Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (2000)  
 
   Geen gevaargoed. 
 
  
 
15.  Wettelijk verplichte informatie  
  
 
 Etikettering (EG)  
 
 Het produkt dient niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt. 
 
 
16.  Overige informatie  
  
 

 

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving en berusten op de huidige 
stand van kennis en beschrijven ons product met het oog op vereisten gesteld aan veiligheid bij gebruik. De bij 
de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en 
controle. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk. De 
gegevens mogen derhalve niet als een gegarandeerde specificatie worden opgevat. 
Dit product dient te worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt conform arbeidshygiënisch verantwoorde 
procedures en wettelijke voorschriften. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan ETS-
Europe geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaarden, die zou kunnen voortvloeien uit de 
hierin gegeven informatie. 
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