
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de ondern
Preparaat/Productnaam REPELIN

Productcode 01250

Beoogd gebruik

Toepassingsmethode

Bedrijfsnaam producent

L5T 1Y2

Telefoonnr.

Faxnr.
E-mail

24-uurs hulplijnnummer:

Bedrijfsnaam distributeur INDUTRA BV

Telefoonnr.

Faxnr.
E-mail info@indutra.nl

2. Identificatie van de gevaren

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

4. Eerstehulpmaatregelen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

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

Ventileer de omgeving.

Gooi weg volgens de regels.

Aanbrengen met een vochtige spons

AURORA MARINE INDUSTRIES INC.

Veiligheidsgegevensblad

Beschermcoating voor opblaasbare b

Verdere informatie wordt gegeven in sectie 11.

AURORA MARINE INDUSTRIES INC.

7015 Ordan Drive, Unit 11

Mississauga, Ontario, Canada

001-905-564-4995

001-905-564-4956
boatcare@auroramarine.com

001-613-996-6666/*666(mobiel)

Strekkerweg 75 (unit 0.09)

1033 DA Amsterdam, The Netherland

0031-20-716-26-87

0031-20-716-26-65

Vermijd blootstelling en gebruik ademhalingstoestel indien nodig.

Dit product bevat de volgende stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen, in de bete

Richtlijn Gevaarlijke Stoffen 67/548/EEG en de Chemicalin (Gevareninformatie & Verpakking v

Verordeningen 1999(2), of die ARBO blootstellingslimieten hebben, als aangegeven in EH40.

Geen gevaarlijke stoffen die onder de verordeningen vallen.

Algemeen- Medische hulp zoeken in alle twijfelgevallen, of als het symptoom aanhou

Inhalatie - In de buitenlucht brengen

Oogcontact - Direct rijkelijk uitspoelen met water

Huidcontact - Met zeep & water wassen

Inname - Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpak

Aanbevolen blusmiddelen: alcoholbestendige schuuim, C02 poeder, spuitwater.

Let op: Vuur veroorzaakt rook, dampen, C02 en siliconen oxiden.

Terug in de verpakking doen mits mogelijk.

Inhoud en resten laten absorberen door niet brandbare materialen als zand, grond en v

Veeg af, absorbeer of spoel af met water.

ond en vermiculite.
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7. Hantering en opslag

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke besc
Technische maatregelen - n.v.t

Blootstellingslimieten - n.v.t.

Persoonlijke bescherming - n.v.t.

Adembescherming -

Oogbescherming -

Handbescherming -

Huidbescherming -

9. Fysische en chemische eigenschappen
Natuurkundige staat - Creme

Vlampunt (graden C) - n.v.t.

Viscositeit (cSt) - 8500cP

Soortelijk gewicht - 0.978

Dampdichtheid - n.v.t.

Onderste explosiegrens - n.v.t.

Wateroplosbaarheid -

Vriespunt - <0C

10. Stabiliteit en reactiviteit

11. Toxicologische informatie

12. Ecologische informatie

13. Instructies voor verwijdering

14. Informatie met betrekking tot vervoer

ADR/RID

IMDG n.v.t.

Niet oplosbaar

Hantering: houd weg van open vuur.

Opslag: Sla op in een koele droge omgeving

Tijdens gebruik: Vermijd contact met de huid en ogen

Opslag: Niet invriezen, sla op een in goed geventileerde ruimte & houd verpakking ge

niet nodig bij normaal gebruik

Draag veiligheidsbril indien nodig

Draag neopreen, PVC- of rubber handschoenen bij he

De huid mag niet aan dit middel worden blootgesteld. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product op zich.

U wordt gewezen op het voorbehoud op het Productgegevensblad dat, samen met dit Veiligheidsgegeven

pakking de volledige informatie betreffende dit product bevat. Kopien van het productinformatieblad zijn v

bij Aurora Marine op verzoek, of bij onze website: www.auroramarine.com

AURORA MARINE INDUSTRIES INC.

Veiligheidsgegevensblad

Stabiel onder aanbevolen omstandigheden voor opslag en verwerking (zie sectie 7).

Niet mengen met krachtige zure stoffen om exotherme reacties te voorkomen.

Gevaarlijke ontleiding (scheiding) zal oxiden van koolstof- en koolwaterstofgassen produ

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product op zich.

Afval en lege verpakkingen moeten worden afgevoerd overeenkomstig de verordening

wetgeving op het gebied van afvalverwerking en milieubescherming.

Als u de informatie van dit informatieblad toepast, moet u bij de betreffende (lokale) auto

of speciale verordeningen van toepassing zijn op dit soort afval.

Transport mag slechts overeenkomstig de volgende verordeningen plaatsvinden:

NIET VERORDEND

Klasse/Afd
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REPELIN

UN Nr n.v.t.

Ems n.v.t.

n.v.t.

Neen

ICAO/IATA REPELIN

Klasse n.v.t.

UN Nr n.v.t.

n.v.t.

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbool/Symbolen

n.v.t.

Bevat:

n.v.t.

Risicozinnen:

Veiligheidszinnen:

16. Andere informatie

Verpakkingsgroep

Correcte naam bij verzending

Verpakkingsgroep

Watervervuilend

Naam bij verzending

veiligheidsgegevensblad is vereist in Richtlijn 91/155EEG en de Scheikundige Stoffen

Overeenkomstig EC Richtlijn 88/379/EEG en de Verordeningen voor Chemische Stof

Verpakking voor Levering) SI/3247/19944 is dit product als volgt getiketteerd:

Irriterend voor de ogen en de huid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het g

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of

De informatie op dit veiligheidsgegevensblad is gebaseerd op de huidige stand van on

huidige EEG en nationale wetten. Het product moet niet gebruikt worden voor andere d

gegevens genoemde doeleinden, zonder eerst schriftelijk advies te ontvangen.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregel

om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De informatie in dit gezondheids

en Verpakking voor Levering) Verordeningen 1994.

U wordt gewezen op het voorbehoud op het Productgegevensblad dat, samen met dit Veiligheidsgegeven

pakking de volledige informatie betreffende dit product bevat. Kopien van het productinformatieblad zijn o
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