
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 2001/58/EC van de Commissie der Europese Gemeenschappen.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Handelsnaam: Securitan Spray Fix
Toepassing van de stof/bereiding: Lijm

Leverancier: I.R.S. nv
Industriepark 6 – Europalaan 73
9800 Deinze (België)

Telefoonnummer: 0032 (0) 9 321 99 21
Faxnummer: 0032 (0) 9 371 97 61

Inlichtingen in noodsituatie (antigifcentrum) : 0032 070 245 245

2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen

Componenten: Dit product is gevaarlijk
Gevaarlijke inhoudstoffen Conc. in %
CAS-nr. 110-82-7 26,87%
EINECS 203-806-2 F(R11), Xn (R65, R67), Xi (R38), N (R50-53)
Catalogus nr 601-017-11-1
CAS-nr. 64742-49-0 Benzine 60/95 23,03%
EINECS 265-151-9 F(R11), Xn (R65, R67), Xi (R38), N (R51-53)
Catalogus nr 649-328-00-1

CAS-nr. 108-88-3 Tolueen 11,52%
EINECS 203-625-9 F(R11, Repr. Cat.3, R63), Xn(R65-48/20, R67), Xi(R38)
Catalogus nr 601-021-00-3

3. Identificatie van de risico’s

Risicozinnen:
Licht ontvlambaar
Irriterend voor de huid

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Milieugevaar:

Gevaarlijk product:
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

Primaire bron van blootstelling:

Securitan Spray Fix

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken.

Cyclohexaan

Bevat: < 0,1% Benzeen
Bevat: < 2% N-hexaan
Bevat Aromatengehalte: < 0,01%

Bij hantering van het product, wordt een statische lading opgewekt die ten gevolge van de isolerende 
eigenschappen niet volledig uitgeschakeld kan worden, vandaar een gevaar van vonken/ontbranding/explosie.

Huid- en/of oogcontact, inademing.
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Inademing

Contact met de huid

De blootstelling kan leiden tot een allergische reactie.
Contact met de ogen.
Roodheid, pijn. Een waas voor de ogen hebben. Tranen.
Inslikken

4. Eerste hulp maatregelen

Inademing:

Na huidcontact: 

Na oogcontact:

Na inslikken: 

Veroorzaakt een depressie van het centrale zenuwstelsel.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Brandklasse:
Dit product is ontvlambaar.
Specifieke risico's:
Drijft op water.
Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel veroorzaken.
De brandende vloeistof kan op het water drijven.
Preventie:
Geen open vuur. Rookverbod.
Blusmiddelen:
Poeder, zand, koolstofdioxide, schuim, waternevel.

Sterke waterstraal
Aangrenzende branden:
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
Brand- en explosiebeveiliging:

De inademing kan het zenuwstelsel aantasten en aanleiding geven tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 
zwakheid, coördinatieverlies en kan bewusteloosheid veroorzaken.

Een herhaalde blootsteling aan dit product kan aanleiding geven tot absorptie door de huid, met een ernstig 
gezondheidsrisico als gevolg. Roodheid, pijn.

Het inslikken van dit product leidt tot een gezondheidsrisico.
Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt.

Ongeschikte blusmiddelen:

Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief  ademhalingsbescherming.

Symptomen bij gebruik:

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. 

In frisse lucht laten ademen. Rust.
Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt. Dringend een arts raadplegen. Symptomen 
omvatten: euforie, misselijkheid, hoofdpijn, oog irritatie.

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met 
warm water. Symptomen omvatten: jeuk, oedeem, irritatie.

Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn, knipperen, tranen of roodheid 
aanhouden.

De mond spoelen. NIET LATEN BRAKEN. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon 
de verpakking of etiket tonen. Symptomen omvatten: misselijkheid, braken. Veroorzaakt een depressie van het 
centrale zenuwstelsel. Buikpijn
Nota voor de arts:
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Speciale procedures:
Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

Een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.

6. Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat

Vaten goed gesloten houden om besmetting tegen te gaan.

Niet in riolering of openbaren wateren laten wegstromen.

7. Hantering en opslag

Geen open vuur. Rookverbod. Damp niet inademen.

Kan bij gebruik een ontvlambaar damp-luchtmengsel vormen.

Opslag:

Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht.

Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag:

Technische veiligheidsmaatregelen:

Bewaren in een vuurvrije plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed 
geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Aanbevolen materialen: staal, aluminium. Bij 
voorkeur, opslaat in roestvrij staal.

Behandeling:

Geen perslucht gebruiken om de inhoud van de opslagtanks/vaten die dit product bevatten te roeren of over te 
hevelen. Indien buiten afzuigkap gebruikt, zal een goede ventilatie vereist zijn om elke blootstelling te vermijden.
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.

Opslag - buiten het bereik van:

Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn. Een goede ventilatie van de 
werkplaats is vereist.

De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, 
roken of het werk verlaten.

Het gemorste product collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat.
Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.

Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstige kans op brand/explosie en risico voor de gezondheid bestaat.

Een zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte voorzien, niet enkel om de blootstelling te 
controleren, maar ook om de vorming van ontvlambare mengsels te verhinderen.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

Algemeen:

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen.
Geen open vuur. Rookverbod.
Kan een explosief mengsel in lucht vormen.

De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:

Absorberen met: zand, aarde.
Reinigingsmethoden:

Besmet product, grond, water:

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen-het gezicht. Autonoom 
ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen handschoenen. Damp niet inademen. 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Opslaan en behandelen alsof er steeds een kans op brand en risico voor de gezondheid bestaat.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer:

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen : 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Ademhalingsbescherming:

Handbescherming:
Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
Huidbescherming:

Oogbescherming:
Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.
Inslikken:
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne:

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens:
Cyclohexaan : TLV -België (mg/m³) : 1045
Cyclohexaan : TLV -België (ppm) : 300
Tolueen: TLV-België (mg/m³): 191
Tolueen: TLV-België (ppm): 50
Betreffende ingrediënten:
Cyclohexaan : TLV -België (mg/m³) : 1045
Cyclohexaan : TLV -België (ppm) : 300
Tolueen: TLV-België (mg/m³): 191
Tolueen: TLV-België (ppm): 50

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C: Vloeibaar
Kleur: Geel
Geur: Benzine
pH waarde: Niet van toepassing
Kookpunt (°C): 60
Eindkookpunt (°C): 100
Dichtheid: 0,82 +- 0,05g/m³
Dampspanning (20°C): 160hPa
Viscositeit: 300 +- 50mPas
Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar
Vlampunt (°C): -26
Zelfontbrandingstemperatuur: > 200
Explosiegrens -onderste (%) 1,1
Explosiegrens -bovenste (%) approx. 7,4

Persoonlijke bescherming:

Een zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte voorzien, niet enkel om de blootstelling te 
controleren, maar ook om de vorming van ontvlambare mengsels te verhinderen.

Volledig omsluitenden, niet-doorlaatbare beschermpakken, handschoenen en laarzen dragen.

Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie zijn vereist om te voorkomen dat ontvlambare dampen of 
stofmengsels zich ophopen.
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10. Stabiliteit en reactiviteit

Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot ontploffing
Gevaarlijke reacties: 
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
Gevaarlijke eigenschappen:
De brandende vloeistof kan op het water drijven.
Te vermijden stoffen:
Diverse kunststoffen (if product liquid), water (if product liquid)
Te vermijden condities:
Open vuur. Oververhitting. Rechtstreeks zonlicht.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit :
Irriterend voor de ogen en de huid.
Inademing:
Irriterend
Dermaal

Geen 

Sensibilisatie:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

12.  Ecologische informatie
Betreffende het product:
Drijft op water.

Acute giftigheid

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:
N: Milieugevaarlijk
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Vermogen tot bioaccumulatie:
Geen gegevens beschikbaar.
Persistentie-afbreekbaarheid:
Geen gegevens beschikbaar.
LC50-96uur - vis (mg/l):
Geen gegevens beschikbaar.
48uur-EC50-Daphnia magna (mg/l):
Geen gegevens beschikbaar.
IC50 72h Algae (mg/l):
Geen gegevens beschikbaar.

De blootstelling kan leiden tot een allergische reactie.

Geen gegevens beschikbaar.

Oraal (rat) LD50 (mg/kg):

Inademing (rat) LD50 (mg/l/4u):

Dermaal (konijn) LD50 (mg/kg):

Irriterend

Gevaarlijke ontbindingsproducten:

Ongewenste uitwerkingen op de gezondheid:

- Inslikken

Informatie betreffende ecologische effecten:

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken.

Geen gegevens beschikbaar.

Symptomen zijn duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en evenwichtsstoornissen. Kan droge of gekloofde huid 
veroorzaken.
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13. Instructies voor verwijdering 

Algemeen:

Verwijderingsmethode:
Biologisch afbreekbaar.
Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn.
Zorg ervoor dat alle nationale/lokale wetgevingen nageleefd worden.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

UN nr: 1133
G.I. nr: 33
Vervoer over land
ADR/RID: klasse 3

Bijzondere regeling : 640D
Groep: II

Juiste vervoernaam LIJMEN
ADT-etikettering:

15. Wettelijke verplichte informatie

EG classificatie:
Symbolen

Xn: Schadelijk
F: Licht ontvlambaar
N: Milieugevaarlijk

R-zinnen :
R11: Licht ontvlambaar
R38: Irriterend voor de huid

R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing.

R50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R63:
R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-Zinnen:
S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kledij.

S43:
S53: Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Voorkom lozing in het milieu.
Op een veilige manier laten opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

In geval van brand koolstofdioxide, zand, droog poeder gebruiken.

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
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16. Overige informatie

Tekst van de R-zinnen in § 2
R11:
R38:

R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
R50/53:

R51/53:

R63:
R65:
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Andere gegevens: Revisie - Zie: *
De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58EEG van de 
Europese Commissie.

Datum: 30/06/2006
Vervangt: 0/0/0

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatische milieu op lange termijn 
schadelijk effecten veroorzaken.

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie van dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, 
naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - 
uitdrukkelijk of stilzwijgen - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, 
gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden 
behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van  verlies, 
schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de 
opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd opgesteld voor dit product en dient 
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is 
het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Licht ontvlambaar.
Irriterend voor de huid.
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