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Mengsel. Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen. H304 - Kan dodelijk zijn
Vloeistof . als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH066 - Herhaalde blootstelling
Bijna kleurloos . kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Reukloos .

M“Gevaar

VOORZORGEN BLUSMIDDELEN - BRANDBESTRIJDING

Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) - Geschikte blusmiddelen : Sproeistraalwater , Schuim ,
verwijderen. Speciale voorzorgen nemen tegen ontlading van Poeder , Koolstofdioxide (CO2) .
statische elektriciteit. Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het - Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal .
vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en Speciale maatregelen : Gebruik (verneveld) water om de
explosief mengsel vormen. Gebruik explosieveilige apparatuur. naburige verpakkingen en constructies af te koelen. Vermijd
Vonk-arm gereedschap gebruiken. Vermijd inademing van de dat bluswater in het milieu terechtkomt.
dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag
geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. Niet eten, drinken, of
roken tijdens gebruik. De handen wassen voor en na het werken
met het product. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke
blootstellingsbron moeten veiligheidsoogdouches en nooddouches
aanwezig zijn.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+
P330+P331 - NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken
opwekken. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen. P403+P235 - Op een goed

EERSTEHULPMAATREGELENgeventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
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- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding. Als het
slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige
beademing toepassen. Een arts raadplegen.
- Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken. Huid

PERSOONLIJKE BESCHERMING onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. (ev. douchen).
- Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (
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minstens 15 min.) spoelen met veel water. Contactlenzen
verwijderen. Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts
consulteren. Geen neutralisatiemiddel gebruiken.
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met- Inhalatiebescherming : CE-goedgekeurd masker voor organische
water. Slachtoffer veel water laten drinken. ONMIDDELLIJKdampen en oplosmiddelen (type A, bruin).
een arts raadplegen of naar ziekenhuis vervoeren.- Huidbescherming : Chemische en oliebestendige kledij wordt

aanbevolen.
- Handbescherming : Geschikt materiaal voor
veiligheidshandschoenen (EN 374): Nitrilrubber
- Oog-/Gezichtbescherming : Aansluitende veiligheidsbril of
gelaatsscherm.

LEKMAATREGELEN - OPRUIMINGOPSLAG

Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten. GemorstUitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking
product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert,bewaren op een koele, goed geventileerde en brandveilige plaats.
absorberend product. Restant met veel water wegspoelen.Niet opslaan in de nabijheid van warmtebronnen of in het

rechtstreeks zonlicht. Alle gevaarlijke producten dienen op een
lekbak geplaatst of ingekuipt te worden. Verwijderd houden van :
Oxidatiemiddelen .
Te vermijden omstandigheden : Hoge temperaturen .



Geachte gebruiker van deze PVK (ProductVeiligheidsKaart)

Deze gegevens zijn een uittreksel van het bij dit product behorende veiligheidsinformatieblad. Wij adviseren u deze PVK te
gebruiken op de plaats waar het product wordt toegepast/verwerkt. Naast deze PVK is het belangrijk dat ook het verplichte
veiligheidsinformatieblad op de werkplek aanwezig is.
Deze gegevens gelden alleen voor de genoemde stof of preparaat, vermeld in hoofdstuk 1 van het veiligheidsinformatieblad en
voor de in dit veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden.
De gegevens zijn niet meer van toepassing wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt of wanneer het
product in enig ander proces wordt toegepast. Hoewel de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is
gedaan, kan BRENNTAG geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel schadelijke gevolgen die door het gebruik
van deze gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de
gegevens volledig en geschikt zijn voor de specifieke toepassing van dit product.
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BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR 

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

adres 
Nijverheidslaan 38  
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44  
3316 BM Dordrecht 

land België Nederland 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 

faxnummer +32 (0)56 77 57 11 +31 (0)78 65 44 919 

website www.brenntag.be  www.brenntag.nl  

e-mail info@brenntag.be  info@brenntag.nl  

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer  BE0405317567 NL001375945B01 

terugroepingsprocedure  Ja 

noodnumer (24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 

KWALITEITSSYSTEMEN 

ISO 9001 Ja Ja 

ISO 14001 Ja Ja 

ISO 22000 Ja Ja 

FSSC 22000 Ja Ja 

GMP+ -feed Ja Ja 

OHSAS18001 - Ja 

ESAD Ja Ja 

andere - AEO 

 


