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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 

Productnaam : 2K Fast Fix Ultra (1pc) A 

Productcode : 3309 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik,Professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Lijm 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 H315    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319    

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, 
irritatie van de luchtwegen 

H335    

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevaarlijke bestanddelen : ethyl-2-cyaanacrylaat 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van damp vermijden. 
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van 
gevaarlijk of bijzonder afval. 

EUH zinnen : EUH202 - Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en 
oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. 

UFI : 0359-D0DK-800J-JEQN 

ProPart International  
Molenakker 3 
5953 TW Reuver - Nederland 
T +31 (0) 77 476 2204 
info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
www.propart-international.com
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2.3. Andere gevaren 
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 
Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 
 

 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

ethyl-2-cyaanacrylaat (CAS-Nr) 7085-85-0 
(EG-Nr) 230-391-5 
(EU Identificatie-Nr) 607-236-00-9 

88 - 99 Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 

1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (CAS-Nr) 123-31-9 
(EG-Nr) 204-617-8 
(EU Identificatie-Nr) 604-005-00-4 

< 0,1 Carc. 2, H351 
Muta. 2, H341 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

ethyl-2-cyaanacrylaat (CAS-Nr) 7085-85-0 
(EG-Nr) 230-391-5 
(EU Identificatie-Nr) 607-236-00-9 

( 10 =<C < 100) STOT SE 3, H335 

 
 

 

 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten 

het bereik van kinderen houden. 

EHBO na inademing : NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding 
die het ademen vergemakkelijkt. Bij een ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing 
toepassen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met overvloedig water en zeep wassen. Gevolgd door grondig spoelen. Als 
het product in contact komt met de lippen, houdt de mond open zodat de lippen niet met 
elkaar in contact kunnen komen.  . Verontreinigde kleding uittrekken. Een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden 
moeten worden (ten minste 15 minuten). Onmiddellijk een oogarts raadplegen. Probeer 
niet de vastklevende oogleden van elkaar te trekken. 

EHBO na opname door de mond : Houdt de luchtwegen open. Een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten : Bij langdurige blootstelling: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Bij 

herhaalde of langdurige blootstelling: Hoesten, Kortademigheid, Hoofdpijn, Misselijkheid, 
Braken, Risico op oogletsel, Kan oogirritatie veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Roodheid. Pijn. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Roodheid, pijn. 

Symptomen/effecten na opname door de mond : Kan schadelijk zijn bij inslikken. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Water, koolstofdioxide (CO2), poeder en schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Kan leiden tot concentraties van brandbare stof in de lucht. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Bij verhitting of tijdens verbranding: Cyaniden. Stikstofoxides. Bij hoge temperaturen  
kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen, zoals rook, koolmonoxide en kooldioxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Gebruik een autonoom ademhalingsapparaat en kleding die beschermt tegen chemische 

middelen. 
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Overige informatie : Indien mogelijk de houders/tanks/reservoirs afkoelen door water te verstuiven. Dam het 
bluswater in om later af te voeren. Afvoeren in overeenstemming met betreffende federale, 
staats- en lokale voorschriften. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Bevat cyanoacrylaat. Gevaar. Kleeft in een paar seconden aan de huid en de ogen. 

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Adem de damp/aërosol niet in. Zorg 
voor voldoende ventilatie. Draag een geschikte veiligheidsuitrusting. Toeschouwers op 
afstand houden. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Grond- en oppervlaktewater niet verontreinigen. Niet in afvoerkanalen lozen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : Met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder of universele binder) 

opnemen. Bewaren in geschikte en gesloten containers voor afvalverwijdering. Mogelijk 
alternatief: Meng met water (polymerisatie). Neem de vloeistof mechanisch op en breng 
naar een erkend afvalverwijderingsbedrijf. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het 

schoonmaken. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Extra gevaren bij verwerking : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Zorg voor een geschikte ventilatie en/of afzuiging. Gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Vermijd elk contact met de huid, ogen of kleding. Gebruik 
explosieveilige apparatuur. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te 
voorkomen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Bewaar de verpakking goed gesloten op een koele plaats. Tegen zonlicht beschermen. Bij 

maximaal 2-8 °C bewaren. Beschermen tegen bevriezing. Uitsluitend in de oorspronkelijke 
verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van vocht. 
Beschermen tegen hitte. 

Informatie betreffende gemengde opslag : Incompatibele materialen: Sterke oxidatiemiddelen. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor een geschikte ventilatie en/of afzuiging. Bij het risico op inademing van stofdeeltjes een onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken. 
Gebruik alleen explosieveilige apparatuur. 
 

Materiaalkeuze beschermende kleding: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de handen: 

Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof. 
Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Veiligheidshandschoe
nen 

Nitrilrubber (NBR) 6 (> 480 minuten) >= 0,1 mm  EN 374-2, EN 374-3 

 

Bescherming van de ogen: 

Type Gebruik Kenmerken Norm 

Nauwaansluitende bril   EN 166 
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Bescherming van de ademhalingswegen: 

Toestel  Type filter Voorwaarde Norm 

ademhalingssysteem Filter AX (kastanjebruin), Filter B 
(grijs), Filter E (geel), Filter K 
(groen) 

 EN 14387 

 

Overige informatie: 

Verontreinigde kleding uittrekken. Huidcontact met de stof dient te worden uitgesloten. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen 
geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar mogelijk blootstelling plaatsvindt. Direct na elke hantering van dit product en voor het 
verlaten van de werkplek handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

Voorkomen : Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa. Vloeibaar. 

Molecuulmassa : ethyl-2-cyaanacrylaat 

Kleur : Kleurloos. 

Geur : prikkelende/stekende geur. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : 150 °C 

Vlampunt : 87 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : 500 °C 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 1,05 g/ml 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in aceton. 

Water: In water onoplosbaar product 

Log Pow : 1,42 ethyl-2-cyaanacrylaatOp basis van de octanol-water-partitiecoëfficiënt is  er geen 
significante bioaccumulatie in organismen te verwachten 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : 2 % 2 % gew. = 20 g / L 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Zie 10.3. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Water, vocht. Polymerisatie. samen met warmte ontwikkeling. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Tegen vocht beschermen. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Beschermen tegen bevriezing. Tegen zonlicht beschermen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterke zuren. Sterke oxidatiemiddelen. Amines. Alkalische stoffen. alcoholen. Risico op polymerisatie. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Cyaniden. Stikstofoxides. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : ATE MX (oraal). (berekende waarde). >2000 mg/kg (Gebaseerd op beschikbare gegevens; 

aan de indelingscriteria is niet voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : ATE MX (dermaal). (berekende waarde). > 5000 mg/kg (Gebaseerd op beschikbare 
gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan) 

Aanvullende informatie : De verklaringen zijn afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten. Er 
zijn geen toxicologische gegevens 
beschikbaar voor het product als zodanig. 

 

Aanvullende informatie Cyanoacrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. 
Buiten het bereik van kinderen houden 

 

ethyl-2-cyaanacrylaat (7085-85-0) 

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Symptomen/effecten na contact met de ogen. Roodheid, pijn 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan) 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan) 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan) 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan) 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan) 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 
 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen 

: Symptomen/effecten na contact met de huid. Roodheid, pijn. Symptomen/effecten na 
contact met de ogen. Symptomen/effecten na opname door de mond. Kan schadelijk zijn 
bij inslikken. Bij langdurige blootstelling: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met 
de huid. Bij herhaalde of langdurige blootstelling: Hoesten. Kortademigheid. Hoofdpijn. 
Misselijkheid. Braken. Risico op oogletsel. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn 

: Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie : Geen gegevens beschikbaar. 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

2K Fast Fix Ultra (1pc) A  

Persistentie en afbreekbaarheid Het product is biologisch afbreekbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

2K Fast Fix Ultra (1pc) A  

Log Pow 1,42 ethyl-2-cyaanacrylaatOp basis van de octanol-water-partitiecoëfficiënt is  er geen 
significante bioaccumulatie in organismen te verwachten 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Aanvullende informatie : Niet laten wegstromen in het oppervlaktewater of het riool. Vermijd dat het product het 

grondwater verontreinigd 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Afvalverwerkingsmethoden : een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, 

nationale en/of internationale regelgeving. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Alleen lege houders/verpakking 
doorgeven voor recycling. 

EURAL-code : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 
bevat 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd UN 3334 Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Aviation regulated liquid, 
n.o.s. 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Omschrijving vervoerdocument 

Niet gereglementeerd 
 

Niet gereglementeerd 
 

UN 3334 Aviation regulated 
liquid, n.o.s., 9, III 

 

Niet gereglementeerd 
 

Niet gereglementeerd 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 9 Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd III Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Milieugevaarlijk : Nee Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet gereglementeerd 

Transport op open zee 

Niet gereglementeerd 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y964 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 
(IATA) 

: 30kgG  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 964 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 450L 

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 964 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 450L 

Bijzondere bepaling (IATA) : A27 

ERG-code (IATA) : 9A 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet gereglementeerd 

Spoorwegvervoer 

Niet gereglementeerd 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 
IBC-code : Geen gegevens beschikbaar. 



2K Fast Fix Ultra (1pc) A 
Veiligheidsinformatieblad  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

3-3-2020 (Versie: 24.1) 

 

NL (Nederlands) 7/8 

 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 

Referentie code Van toepassing op Vermelding of omschrijving 

3. 2K Fast Fix Ultra (1pc) A Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als 
gevaarlijk worden beschouwd of waarvoor de criteria van een of meer van de 
volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

 

  

VOC-gehalte : 2 % 2 % gew. = 20 g / L 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 
 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Chemische veiligheidsbeoordeling niet vereist 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, categorie 2 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 

Muta. 2 Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 2 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, categorieën 1 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. 

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
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EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van 
kinderen houden. 

 

 
 

 
 

 

VIB EU (REACH bijlage II) 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 

 


