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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
UFI : G4PV-E07S-300A-8VU0
Productcode : 7045 B
Producttype : 2K-Lijm

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

1.2.2. Ontraden gebruik
Gebruiksbeperkingen : 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]
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315 
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 
irritatie van de luchtwegen

H335 

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 H412 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen informatie beschikbaar.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS07
Signaalwoord (CLP) : Gevaar

Pro Part 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


POWER BOND B - WHITE (400 ML)
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

12-12-2019 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 2/12

Bevat : Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat
Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar een geautoriseerde 
afvalverwijderingsinstallatie.
P405 - Achter slot bewaren.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, 
gelaatsbescherming.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P261 - Inademing van nevel, damp, gas vermijden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Bij onvoldoende ventilatie bestaat de kans op vorming van explosief damp-luchtmengsel. 
Kan een irritatie van de ademhalingswegen en van andere slijmvliezen veroorzaken. De 
dampen kunnen bij een hoge concentratie een bedwelmend en verdovend effect hebben. 
Het gemorste product kan gevaarlijk glad zijn. Het product voldoet niet aan de 
indelingscriteria voor PBT en zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Opmerkingen : 2-componentenlijm

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

Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; 
methyl-2-methylpropenoaat

(CAS-Nr) 80-62-6
(EG-Nr) 201-297-1
(EU Identificatie-Nr) 607-035-00-6

75 – 90 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-FENYL-2-
PROPYLPYRIDINE

(CAS-Nr) 34562-31-7
(EG-Nr) 252-091-3

1 – 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 4, H413

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt

(CAS-Nr) 64742-82-1
(EG-Nr) 265-185-4
(EU Identificatie-Nr) 649-330-00-2

0 – 1 STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (CAS-Nr) 128-37-0
(EG-Nr) 204-881-4

0 – 1 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de 
verpakking of het etiket ter beschikking houden. Eerste hulpverlener: let op 
zelfbescherming!.

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Houd het slachtoffer rustig, vermijd lichamelijke inspanning. Bij bewusteloosheid de patiënt 
in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen. Vervoer deze ook in deze houding. 
Indien de symptomen aanhouden, een arts waarschuwen.

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na contact met de 
huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel 
water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: 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). Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven 
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie en/of symptomen, raadpleeg een arts.

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken zonder medisch advies. Geef niets te drinken aan iemand die 
bewusteloos is. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische 
huidreactie veroorzaken. Kan bij hoge concentraties een bedwelmende werking hebben.

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

Effecten na contact of inademing kunnen vertraagd optreden. Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Brandbestrijdingsmiddelen op de omgeving afstemmen.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Explosiegevaar : Let op dat dampen kunnen ophopen tot explosieve concentraties. Explosieve dampen 

kunnen zich verplaatsen en ontvlammen in verder gelegen gebieden. . Dampen kunnen een 
ontplofbaar mengsel met lucht vormen. De dampen zijn zwaarder dan lucht.

Reactiviteit in geval van vuur : Mogelijke vorming van gevaarlijke gas-dampmengsels.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Kooldioxide (CO2). koolstofmonoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met risico op openbarsten. Explosiegevaar. 
Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Verwijder indien mogelijk de 
containers uit de gevarenzone. In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. 
Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

Bescherming tijdens brandbestrijding : brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming.

Overige informatie : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. 
Vermijd dat het product het grondwater verontreinigd. Gooi brandresten en verontreinigd 
bluswater weg in overeenstemming met officiële voorschriften.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Inademing van stof / rook / gas / nevel / dampen of spuitnevel vermijden. Vermijd elk direct 
contact met het product. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Uitsluitend indien dit zonder 
persoonlijk risico kan worden uitgevoerd. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
Zorg voor voldoende ventilatie. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Houdt onbeschermde mensen op afstand. Zet bedreigde gebieden af in de richting van de 

wind en waarschuw bewoners.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd dat het product het grondwater verontreinigd. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Explosiegevaar. 
Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Morsstof afdekken met niet-brandbaar materiaal, zoals bijv. zand, aarde, vermiculiet. 
kiezelaarde. In geschikte en gesloten containers verzamelen voor afvalverwijdering. 
Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Voor de afvalverwerking van 
verontreinigde materialen, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". Pas op back-
fire. Bij grotere hoeveelheden: Mechanisch opruimen (bij leegpompen de explosieveiligheid 
in acht nemen).

Overige informatie : Maak de omgeving daarna goed schoon. . Gebruik explosieveilige apparatuur en vonkvrij 
gereedschap. Gemorst product vormt ernstig potentieel slipgevaar.

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en magazijn. Draag een persoonlijke 
beschermingsuitrusting. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken. Vermijd gas-/ en nevelvorming. . Inademing van stof / rook / gas / 
nevel / dampen of spuitnevel vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet 
roken. Zorg voor  voldoende ventilatie om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te 
beperken. Opslaan in bijna volle vaten om de mogelijke vorming van licht ontvlambare 
dampen boven de vloeistof te beperken.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken op de werkplek. Na het werken met dit product Beide handen 
grondig wassen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Nood-oogdouches 
en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar 
mogelijk blootstelling plaatsvindt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Verboden om in de buurt van dit product te lassen. Lasverbod!.
Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Droog 

bewaren. Product uitsluitend opslaan in oorspronkelijke verpakking. Bewaar de verpakking 
altijd rechtop.

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen 
ontladingen van statische elektriciteit.

Informatie betreffende gemengde opslag : Verwijderd houden van sterke zuren en sterke oxidatiemiddelen.
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Opslagplaats : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. Vonkvrije, explosieveilige 
apparatuur/verlichting gebruiken. Opslagklasse (LGK): 3 (Ontvlambare vloeistoffen). 
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat (80-62-6)
EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten

IOELV TWA (ppm) 50 ppm

IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Duitsland: - Beroepsmatige blootstellingslimieten (Generieke OEL-gegevens (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling))

TRGS 900 (kortetijdswaarde) 420 mg/m³

TRGS 900 (kortetijdswaarde) 100 ppm

TRGS 900 (lange termijn) 210 mg/m³

TRGS 900 (lange termijn) 50 ppm

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware (64742-82-1)
EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten

IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ (C9-C14  Aromaten)

IOELV STEL (mg/m³) 100 mg/m³ (C9-C14  Aromaten)

Duitsland: - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)

Werkplekgrenswaarde (mg/m³) 100 mg/m³ kortetijdswaarde

Werkplekgrenswaarde (ppm) 50 mg/m³ Lange termijn

TRGS 900 Opmerking (C9 - C14 Aromaten)

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten

IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³ Aerosol en damp, inhaleerbare fractie

IOELV STEL (mg/m³) 40 mg/m³ Aerosol en damp, inhaleerbare fractie

Duitsland: - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)

Werkplekgrenswaarde (mg/m³) 40 mg/m³ kortetijdswaarde

Werkplekgrenswaarde (ppm) 10 mg/m³ Lange termijn

TRGS 900 Opmerking (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
Hanteer de stof alleen in een gesloten systeem of zorg voor een geschikte afzuiging of ventilatie. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Handen 
wassen voor pauzes en na het werk. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar 
mogelijk blootstelling plaatsvindt. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding.
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Materiaalkeuze beschermende kleding:

Vlamvertragende antistatische beschermende kleding. Gebruik beschermingsmiddelen die bestand zijn tegen chemische stoffen. De nodige 
persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Bescherming van de handen:

Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig). Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in 
acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof.

Bescherming van de ogen:

(veiligheidsbril). EN 166

Bescherming van de ademhalingswegen:

Indien de beroepsmatige blootstellingslimiet overschreden wordt, dienen werknemers een geschikte - en goedgekeurde masker te dragen. De 
klasse van het ademhalingsbeschermingsfilter moet worden bepaald aan de hand van de maximale concentratie van schadelijke stoffen (gas / 
damp / aerosol / deeltjes) die kan ontstaan bij het hanteren van het product.

Bescherming tegen thermische gevaren:
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Vermijd gas-/ en nevelvorming. . 
Inademing van stof / rook / gas / nevel / dampen of spuitnevel vermijden.
Overige informatie:
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Stroperig.
Kleur : amberkleurig.
Geur : Karakteristiek.
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 : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : 12 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Licht ontvlambaar
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk bij 50 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 0,99 g/ml
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Kan in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen.
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Overige eigenschappen : Geen aanvullende informatie beschikbaar.
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Damp kan in contact met lucht explosief mengsel vormen.

10.2. Chemische stabiliteit

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

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met risico op openbarsten. Kan explosief ontleden indien verwarmd of blootgesteld aan een vuur.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. vlammen of vonken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

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

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (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)

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
ATE CLP (oraal) 2000 mg/kg

ATE CLP (dermaal) 5000 mg/kg

ATE CLP (dampen) 20 mg/l

Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat (80-62-6)
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg

LC50 Inhalatie - Rat 29,8 mg/l

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 2930 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
pH: Geen gegevens beschikbaar

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Gebrek aan gegevens)
pH: Geen gegevens beschikbaar

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Aanvullende informatie : Luchtwegen, geen gegevens beschikbaar
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Geen gegevens beschikbaar)
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Geen gegevens beschikbaar)
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Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebrek aan gegevens)

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

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebrek aan gegevens)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebrek aan gegevens)

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen

: Bij inademing:Hoesten. Bij inslikken:roodheid, irritatie. Huidcontact: roodheid. Oogcontact: 
irritatie, roodheid.

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

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

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

: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie : Watergevaarsklasse: 2 Gevaarlijk voor water in het algemeen.

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
LC50 vissen 1 > 0,5 mg/l Brachydanio rerio

EC50 Daphnia 1 > 0,3 mg/l 48h Daphnia Magna

EC50 andere waterorganismen 1 5 mg/l 48h Oryzias latipes

EC50 72h algae 1 > 0,4 mg/l Desmodesmus subspicatus

EC50 72h algae (2) 6 mg/l Selenastrum capricornutum

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) Geen gegevens beschikbaar

Bioaccumulatie Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Mobiliteit in de bodem Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Resultaat van het onderzoek naar PBT-
eigenschappen

Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Verpakkingen die niet correct zijn 
geleegd, moeten worden afgevoerd als ook
het ongebruikte product. Alleen lege houders/verpakking doorgeven voor recycling. Lege 
houders/verpakkingen voorzichtig hanteren, aangezien de achtergebleven dampen 
ontvlambaar zijn. Mogelijk explosiegevaar bij ontsteking.

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 met ADR / IMDG / IATA / RID / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer
UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
LIJMEN ADHESIVES Adhesives LIJMEN LIJMEN

Omschrijving vervoerdocument

UN 1133 LIJMEN, 3, II, 
(D/E)

UN 1133 ADHESIVES, 3, II UN 1133 Adhesives, 3, II UN 1133 LIJMEN, 3, II UN 1133 LIJMEN, 3, II

14.3. Transportgevarenklasse(n)
3 3 3 3 3

 

14.4. Verpakkingsgroep
II II II II II

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging : 
Nee

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Classificatiecode (ADR) : F1 
Bijzondere bepalingen (ADR) : 640D
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E2
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP1 
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(ADR)

: T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP8

Tankcode (ADR) : LGBF
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Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 33 
Oranje identificatiebord :

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D/E 
Transport op open zee
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E2
Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P001
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP1
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC02 
Instructies voor tanks (IMDG) : T4 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP8 
Nr. NS (Brand) : F-E
Nr. NS (Verspilling) : S-D
Stuwagecategorie (IMDG) : B
Maatregelen en observaties (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility 

with water depends upon their composition.
Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E2
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y341
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 
(IATA)

: 1L 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 353
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 5L
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 364
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L
Bijzondere bepaling (IATA) : A3
ERG-code (IATA) : 3L
Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : F1 
Bijzondere bepaling (ADN) : 640D
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E2
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A
Ventilatie (ADN) : VE01 
Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID) : F1 
Bijzondere bepaling (RID) : 640D
Beperkte hoeveelheden (RID) : 5L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E2
Verpakkingsinstructies  (RID) : P001, IBC02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP1
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID)

: MP19 

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(RID)

: T4 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID)

: TP1, TP8 

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : LGBF
Gevarenidentificatienummer (RID) : 33

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing
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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(a) Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-
enoaat; methyl-2-methylpropenoaat

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 
1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot 
en met F

3(b) Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-
enoaat; methyl-2-methylpropenoaat ; Nafta 
(aardolie), met waterstof ontzwavelde zware

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 
1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de 
seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan 
een narcotische werking, 3.9 en 3.10

40. Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-
enoaat; methyl-2-methylpropenoaat

Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, 
ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van 
categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare 
gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 
of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI 
bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

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.
 
Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden

: Niet opgenomen in lijst Verbod van chemische stoffen (ChemVerbotsV). EU Nationale 
voorschriften: Etikettering van gehalten <= 125 mL. Signaalwoord: gevaar. 
Gevaaraanduidingen: H317, H335 & H412. Veiligheidsaanbevelingen: P102, P261, P271, 
P280, P333+P313 & P405.

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland:
Beperkingen m.b.t. beroepswerkzaamheden : Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van jonge mensen in 

dienstverband (JArbSchG)
Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 2, Significant gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Vermeld in de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) (bijlage I) 

onder: 1.2.5.3
     - Drempelhoeveelheden voor de activiteitensector conform § 1 alinea 1
          - Zin 1 :5000000 kg
          - Zin 2 :50000000 kg

Technische instructies voor de controle op 
luchtkwaliteit (TA Luft)

: 5.2.5   Organische stoffen

Opslagklasse (LGK): 3 (Ontvlambare vloeistoffen) : LGK 3 - Ontvlambare vloeistoffen
Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware is aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware is 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

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd



POWER BOND B - WHITE (400 ML)
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

12-12-2019 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 12/12

RUBRIEK 16: Overige informatie

Gegevensbronnen : ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand 
van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen 
contractuele rechtsbetrekking.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4

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

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 4 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1

STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1

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

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

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.


