
DECA-VM ZINC

Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of
onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

DECA-VM ZINC

1.

Telefoonnummer voor
noodgevallen

:

Umicore  Building Products

Havendoklaan 12 B
1800 Vilvoorde
BE Belgium
Phone : +32 27125211

Leverancier of
vertegenwoordiger van
de leverancier

:

:

Gebruik van de stof of het
preparaat

: flux voor soldeerwerk

Identificatie van de stof of het preparaat

Identificatie van de onderneming

Voor transport in Europa, Centraal- en Zuid Amerika, Israel en Afrika (niet Arabisch
sprekende landen): +32 3 213 15 70 
 Voor transport in het Midden-Oosten (behalve Israel) & Arabisch sprekende landen in
Afrika: +32 3 213 33 79 
 Voor transport in de USA en Canada:: 1-877 986 4267 
 Voor transport in Azië en de landen rond de Stille Oceaan: +65 62 64 78 36 
 Voor transport in China: 400 88 71 190

e-mail adres van de
verantwoordelijke voor
dit VIB

: info.ipds@umicore.com

Datum van uitgave

Datum vorige uitgave

:

:

29/05/2010.

16/10/2009.

BE

Identificatie van de gevaren2 .

Classificatie C; R35
Xi; R37

:

Het product is geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.

:Risico's voor de
gezondheid

Veroorzaakt ernstige brandwonden.  Irriterend voor de ademhalingswegen.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Samenstelling van en informatie over de bestanddelen3 .
Stof/preparaat Preparaat:

CAS
nummer

% Nummer ClassificatieNaam bestanddeel

zoutzuur 7647-01-0 20 - 30 231-595-7 C; R34
Xi; R37

[1] [2]

indium chloride (incl3) 10025-82-8 <10 233-043-0 Niet
geclassificeerd.

[2]

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die
hierboven worden vermeld

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de
van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op
grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.
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DECA-VM ZINC 36069827IPDS Code  :

Samenstelling van en informatie over de bestanddelen3 .

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

[3] PBT-stof

[4] zPzB-stof

Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet.  Geef een
bewusteloos iemand nooit iets via de mond.  Als grote hoeveelheden van dit materiaal
worden ingeslikt, dient onmiddellijk een arts gewaarschuwd te worden.

Huidcontact In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15
minuten, met verwijdering van verontreinigde kleding en schoenen.  Was kleding alvorens
ze opnieuw te gebruiken.  Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.  Raadpleeg
onmiddellijk een arts.

4.

Eerste-hulp-maatregelen

In geval van inademing aan de frisse lucht brengen.  Als het slachtoffer niet ademt,
kunstmatige ademhaling toepassen.  Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Opmerkingen voor arts Niet beschikbaar.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

:

Eerste-hulp-maatregelen

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Spoel de ogen onmiddellijk gedurende tenminste 15
minuten met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu
en dan oplicht.  Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.  Onbeschadigd
oog beschermen.  Ziekenwagen bellen. (Trefwoord: bijtende werking op de ogen)  Blijf
ten minste 10 minuten spoelen.  Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk
door een arts worden behandeld.  Ga door met afspoelen totdat er medische hulp
beschikbaar is.  Onmiddellijke verdere behandeling in een oogkliniek/bij een
oogheelkundige

Brandbestrijdingsmaatregelen5.

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident
te verwijderen.  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke
ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Gevaarlijke
verbrandingsproducten

Speciale
blootstellingsrisico's

Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
gehalogeneerde verbindingen
metaaloxide(n)

Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

Brandbestr i jders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankel i jk
ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus
werkt.

Speciale beschermende
uitrusting voor
brandweerlieden

:

:

:

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Te gebruiken Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.:

Blusmiddelen

Niet te gebruiken : Geen bekend.

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
preparaat

: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in
geval van onvoldoende training.  Evacueer omringende gebieden.  Zorg dat onbeschermd
en overbodig personeel niet binnenkomt.  Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet
doorheen.  Adem damp of mist niet in.  Zorg voor voldoende ventilatie.  Draag het daartoe
geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie.  Trek van toepassing zijnde
persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
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DECA-VM ZINC 36069827IPDS Code  :

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
preparaat

Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar
gemorst is.  Benader de uitstoot vanuit de richting waar de wind vandaan komt.  Vermijd
toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten.  Voer weggelekt materiaal
af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt.  Neem gemorst preparaat
op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of
diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13).  Het gemorste/gelekte materiaal kan worden
geneutraliseerd met natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat of natriumhydroxide.  Af laten
voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.  Vervuild absorberend
materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.
Opmerking: Zie rubriek 1 voor contactadressen in noodgevallen en rubriek 13 voor
afvalververwijdering.

:

Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie
over afvalverwijdering.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.  Informeer de
betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,
waterwegen, bodem of lucht)

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Reinigingsmethode :

Hantering

Hanteren en opslag7.

Verpakkingsmaterialen

Gebruik de oorspronkelijke verpakking.

:

:Aanbevolen

Opslag : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.  Opslaan in oorspronkelijke
verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde
plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek
10) en voedsel en drank.  Gescheiden houden van basische stoffen.  Bewaar de verpakking
goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik.  Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig
opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te
voorkomen.  Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket.  Neem passende maatregelen om
verspreiding in het milieu te voorkomen.  Het product heeft een bijtend effect op staal en
aluminium.  Vermijd inademen van damp of nevel.

Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).  In de
ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en
roken verboden worden.  Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te
eten, drinken en roken.  Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht
komt.  Adem damp of mist niet in.  Niet innemen.  Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie.
Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie.  Bewaren in de
originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel
materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is.  Gescheiden houden van
basische stoffen.  Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn.  Vat
niet hergebruiken.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke
bescherming

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Naam bestanddeel Beroepsmatige blootstellingslimieten

zoutzuur Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 6/2007).
Kortetijdswaarde: 15 mg/m³ 15 minuut/minuten.

  Kortetijdswaarde: 10 ppm 15 minuut/minuten.
  Grenswaarde: 8 mg/m³ 8 uur.
  Grenswaarde: 5 ppm 8 uur.

indium chloride (incl3) Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 6/2007).
Opmerkingen: Als In

Grenswaarde: 0,1 mg/m³, (als In) 8 uur.
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DECA-VM ZINC 36069827IPDS Code  :

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke
bescherming

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend,
luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een
goedgekeurde standaard.  De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte
blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van
het type masker.

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van
chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn
tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten,
nevel of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden
gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.

Bescherming van de
ogen

Bescherming van de
ademhalingswegen

:

:

:

Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie.  Wanneer door de handelingen van de gebruiker
stof, rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging
of andere technische controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle
aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden.

Beheersing van
beroepsmatige
blootstelling

:

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de
uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden
goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Hygiënische maatregelen

Algemene informatie : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken
en roken verboden worden.

Bescherming van de
huid / Bescherming
van de handen

Beheersing van
milieublootstelling

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker
van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving.  In
sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de
procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

:

100°C (212°F)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Kookpunt

Dampspanning

Dichtheid

Oplosbaarheid

Vloeistof.

1,2 g/cm3 [20°C (68°F)]

2,3 kPa (17 mm Hg)

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water.

Karakteristiek.Geur

pH

Geelachtig.Kleur

Vlampunt Niet beschikbaar.

Onder: 3,5%
Boven: 15%

Niet beschikbaar.

9.

<1

Explosielimieten

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niet beschikbaar.Oxyderende
eigenschappen

:

Algemene informatie

Voorkomen

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het
milieu

Ontvlambaarheid van
het product

: Niet ontvlambaar.
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DECA-VM ZINC 36069827IPDS Code  :

Gevaarlijke
ontledingsproducten

Stabiliteit en reactiviteit

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke
afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.Stabiliteit

10.

:

:

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke
reacties optreden.

:Kans op gevaarlijke
reacties

Toxicologische informatie11.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Irriterend voor de ademhalingswegen.

Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.:Inslikken

Huidcontact : Zeer corrosief voor de huid.  Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Zeer corrosief voor de ogen.  Veroorzaakt ernstige brandwonden.:Oogcontact

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.Chronische gevolgen :

Acute toxiciteit

indium chloride (incl3) LD50
Intraperitoneaal

Muis 4950 ug/kg -

LD50
Intraperitoneaal

Rat 2370 ug/kg -

LD50
Intraveneus

Muis 11900 ug/kg -

LD50
Intraveneus

Rat 4460 ug/kg -

Product- /ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling

Chronische toxiciteit

Niet beschikbaar.
Product- /ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling

Carcinogeniciteit

Niet beschikbaar.
Product- /ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling

Mutageniciteit

Niet beschikbaar.
Product- /ingrediëntennaam Test Proef Resultaat

Teratogeniciteit

Niet beschikbaar.
Product- /ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling

Toxiciteit voor de voortplanting

Product- /ingrediëntennaam Maternale
toxiciteit

Vruchtbaarheid Ontwikkelingstoxine Soorten Dosis Blootstelling

Niet beschikbaar.

Irritatie/corrosie

Niet beschikbaar.
Product- /ingrediëntennaam Resultaat Score Blootstelling Observatie

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid veroorzakend

Niet beschikbaar.

Product- /ingrediëntennaam Wijze van
blootstelling

Soorten Resultaat

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Soorten

Extra informatie : Inslikken kan leiden tot ernstige schade aan de mondholte en de slokdarm en houdt
een risico in van perforatie van het spijsverteringskanaal en de maag.

Datum van
uitgave
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Toxicologische informatie11.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.Carcinogeniciteit :

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.Mutageniciteit :

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.Teratogeniciteit :

Effecten op de ontwikkeling : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de vruchtbaarheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Huid

Inslikken

Inademing Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
irritatie van de luchtwegen
hoesten

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
maagpijnen

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
pijn of irritatie
roodheid
blaarvorming kan voorkomen

:

:

:

Ogen : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
pijn
tranenvloed
roodheid

Milieu-informatie12.

Gegevens ecotoxiciteit

Andere schadelijke
effecten

: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Aquatische ecotoxiciteit

zoutzuur - Acuut LC50
260000 ug/L
Zeewater

Crustaceeën -
Common
shrimp, sand
shrimp -
Crangon
crangon - Adult

48 uren

- Acuut LC50
240000 ug/L
Zeewater

Crustaceeën -
Green or
Europeon shore
crab - Carcinus
maenas - Adult

48 uren

- Acuut LC50
282000 ug/L
Zoetwater

Vis - Western
mosquitofish -
Gambusia
affinis - Adult

96 uren

Product- /ingrediëntennaam Test SoortenResultaat Blootstelling

Persistentie/afbreekbaarheid
Milieueffecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Instructies voor verwijdering13.

Niet beschikbaar.Europese Afvalcatalogus
(EAK)

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een
minimum te worden beperkt.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en
afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,
afvoerleidingen en riool.  Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten
dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied
van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk
geldende reglementeringen.

:Afvalverwerkings
methoden

Datum van
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Instructies voor verwijdering13.
De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke
afvalstoffen.

Gevaarlijke Afvalstoffen :

ADR/RID Classificatie

14.
Internationale transportregelgeving

BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
(zoutzuur)

8 II

IMO/IMDG
Classificatie

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(hydrochloric acid)

8 II

Corrosive liquid, n.o.s.
(hydrochloric acid)

UN1760IATA klasse 8

Informatie met betrekking tot het vervoer

8BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
(zoutzuur)

IIUN1760

Wettelijk verplichte
informatie

UN-nummer Vervoersnaam Klasse Verpakkingsgroep Etiket Extra
informatie

II

UN1760

UN1760

ADN/ADNR
Classificatie

Gevaarsidentificatienummer

80

Beperkte
Hoeveelheid
LQ22

-

Emergency
schedules (EmS)
F-A, S-B

Passenger and
Cargo Aircraft
Quantity limitation:
1 L
Packaging
instructions: 808
Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:
30 L
Packaging
instructions: 812
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation:
0.5 L
Packaging
instructions: Y808

Wettelijk verplichte informatie15.

Veiligheids
aanbevelingen

S20- Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
S29- Afval niet in de gootsteen werpen.
S36/37/39- Draag geschikte beschermende kleding,  handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S60- Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R37- Irriterend voor de ademhalingswegen.

Gevarensymbool of
gevarensymbolen

Waarschuwings
zinnen

EU-regelgeving

:

:

:

Productgebruik Industriële toepassingen.:

Bijtend

Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II  - België
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Overige informatie16.

Versie Pagina: 8/8DECA-VM ZINC

Historie

Datum van uitgave/
Revisie datum

Versie

Kennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

:

:

:

R34- Veroorzaakt brandwonden.
R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R37- Irriterend voor de ademhalingswegen.

:Volledige tekst van R-
zinnen, waarnaar wordt
verwezen in rubriek 2
en rubriek 3  -  België

Volledige tekst van
classificaties, waarnaar
wordt verwezen in
rubriek 2 en rubriek 3  -
België

: C - Bijtend
Xi - Irriterend

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

29/05/2010.

16/10/2009.

7

Naar ons beste weten zijn de gegevens vervat in dit Veiligheidsinformatieblad correct en betrouwbaar in het licht
van de thans beschikbare bronnen. Evenwel aanvaardt noch de verkoper noch om het even welke van zijn
dochtervennootschappen enige aansprakelijkheid van welke natuur ook betreffende de exactheid of volledigheid
van de gegevens hierin opgenomen.  Dit Veiligheidsinformatieblad vormt geen enkele garantie aangaande enige
specifieke producteigenschappen. De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid van dit materiaal is de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Alle materialen kunnen onbekende gevaren vertonen en dienen te worden gebruikt en behandeld met
voorzichtigheid en overeenkomstig redelijke veiligheidsprocedures. De koper aanvaardt bijgevolg alle risico's
verbonden met het gebruik of de behandeling van dit materiaal.

7


