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   VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Volgens Verordening (EU) nr. 453/210 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

  Afdrukdatum: 16-08-2012 

  Revisiedatum:  15-03-2011 

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

Productnaam 

 

Maiburg H 4030 

Geïdentificeerd gebruik: Kleefmiddel voor industriële, professionele of gebruik door consumenten 

Fabrikant / Verstrekker 

 

Maiburg Lijmen B.V.. 

Schutweg 6 

5145 NP  Waalwijk 

Nederlandl 

Telefoonnummer voor noodgevallen:+31416566530 (kantooruren) 

E-mail: verkooplijmen@maiburg.nl 

  

2 Identificatie van de gevaren  
 

Verordening (EG) 

1272/2008 

Niet geclassificeerd 

Indeling van de 

het mengsel 
Richtlijn 1999/45/EG Niet geclassificeerd 

 

De volledige tekst van de relevante gevarenaanduidingen weergegeven vinden in rubriek 16 

  

Contact met de ogen: Gesmolten materiaal produceert thermische brandwonden. Hete damp kan irritatie 

veroorzaken aan de ogen 

Contact met de huid: Gesmolten materiaal produceert thermische brandwonden. 

Inademing: Hete damp kan irriterend zijn voor de ademhalingswegen. 

Inslikken: Geringe giftigheid 

Fysisch-chemische gevaren Zie rubriek 10 

Milieugevaren: Zie Gevarenaanduidingen 

  

Etiketteringselementen Volgens Verordening (EG) 1272/2008 

GHS-Pictogrammen Niet 

Signaalwoord Niet 

Gevarenaanduidingen  Niet 

Veiligheidsmaatregelen  Niet 

Speciale etiketterings-voorschriften  Niet 

 

Gesmolten materiaal produceert thermische brandwonden 
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3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
 

Stof / Mengsel Mengsel 

Chemische familie Smeltlijm kleefmiddel (Polyolefin gebaseerd) 

  

Bestanddeel CAS EINECS Richtlijn 67/548/EEG Verordening (EG) 1272/2008 

Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment van de leverancier en in de van toepassing zijnde concentraties, 

geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en  zijn hebben  grenswaarden voor blootstelling op de werkplek, en 

dus grond daarvan in deze rubriek. 

    

De volledige tekst van de relevante gevarenaanduidingen weergegeven vinden in rubriek 16 

 

4 Eerstehulpmaatregelen  
 

Algemeen: In geval van brandwonden met het gesmolten product, direct af te koelen van de verbrande huid met koud water. De 

verwijdering van de lijm moet voorzichtig worden uitgevoerd en wanneer het product voldoende stevig en hard. De stof zal loslaten 

naarmate de huid geneest. Zorg voor medische hulp, indien ernstige. 

  

Contact met de ogen: Elk materiaal dat in contact komt met het oog moet er onmiddellijk met water worden 

uitgewassen. Verwijder contactlenzen als dit gemakkelijk te doen is. Medische hulp 

inroepen indien symptomen aanhouden. Als gesmolten materiaal in contact komt met 

het oog, onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten. 

Onmiddellijk medische hulp inschakelen. 

Contact met de huid: Wassen met zeep en water. Zoek medische hulp als de symptomen optreden. Indien 

heet materiaal op de huid terechtkomt, het gesmolten materiaal zo snel mogelijk met 

water afkoelen. Vervolgens het resterende materiaal laten verwijderen en de 

brandwonden laten behandelen door een arts. Medische hulp inschakelen. 

Inademing: In de frisse lucht plaatsen. Symptomatisch behandelen. Medische hulp inroepen 

indien symptomen aanhouden. 

Inslikken: Vraag medisch advies. 

  

5 Brandbestrijdingsmaatregelen  
  

Blusmiddelen  Droge chemische verbinding, schuim, CO2 en water spray 

Speciale brandbestrijdingsprocedures: Niet vereist 

Speciale gevaren: Brandbaar bij hoge temperaturen 

Gevaarlijke verbrandingsproducten Koolstofmonoxide, koolstofdioxide en onbekende koolwaterstoffen 

Onderste explosiegrens (%) Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrens (%) Niet van toepassing 

Ontstekingstemperatuur >250 °C 
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6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  
 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, 

beschermde uitrusting en noodprocedures 

De vereiste beschermende uitrusting dragen. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu. 

Insluitings-en reinigingsmethoden en-

materiaal 

Opvegen en in een duidelijk gelabelde container voor chemisch afval doen. 

Reinig het gebied om slipgevaar te voorkomen. 

Aangifteprocedures In geval van spill of toevallige lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en alle van 

kracht zijnde reglementeringen naleven. 

  

7 Hantering en opslag  
  

Temperatuur, bij opslag Kamertemperatuur 

Hantering / opslag Bewaar op een droge en koele plaats. 

Er zijn geen speciale maatregelen nodig in het omgaan met het vaste product. Vermijd 

contact met gesmolten materiaal. Het product mag alleen worden verwarmd tot de 

aanbevolen temperaturen. 

Andere voorzorgsmaatregelen Voorkom dat elektrische ontladingen, vlammen en vonken 

  

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
 

CONTROLE VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING 

Workplace Hygiëne Gebruik in een goed geventileerde ruimte; Zorg voor puntafzuiging ter plaatse in het 

geval van het werken met open tanks met het hete product. 

Bescherming van de ogen/het gezicht Het is een goede industriële hygiënische praktijk om oogcontact te minimaliseren. 

Draag een gelaatsscherm bij het werken met gesmolten materiaal. 

Bescherming van de huid/Bescherming van de 

handen 

Het is een goede industriële hygiënische praktijk om huidcontact te minimaliseren. 

Draag wanneer materiaal wordt verwarmd handschoenen voor bescherming tegen 

thermische brandwonden. 

Wassen eisen Was voor het eten of drinken 

Ademhalingsbescherming Geen handeling nodig als een goede ventilatie in stand wordt gehouden 

Blootstellingen grenzen Niet van toepassing 

  

9 Fysische en chemische eigenschappen  
  

Fysische toestand, 20 ° C Vast 

Geur Zwakke geur 

Kleur Zie technische fiche 

Kookpunt > 250°C 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Vlampunt > 250°C 
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10 Stabiliteit en reactiviteit  
  

Stabiliteit Stabiel onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden 

Reactiviteit Niet bekend 

  

11 Toxicologische informatie  
  

Contact met de ogen Gesmolten materiaal produceert thermische brandwonden 

Contact met de huid Gesmolten materiaal produceert thermische brandwonden 

Inademing Dampen / rook gegenereerd door het verwarmen van het product kan irriterend zijn 

voor de luchtwegen 

Inslikken Geringe giftigheid 

Effecten van chronische blootstelling Niet getest. Beschouwd als met een lage toxiciteit, op basis  informatie van 

components 

Toxicologische gegevens Er zijn geen gegevens beschikbaar 

  

12 Ecologische informatie  
  

Potentiële effect hebben op milieu Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar is; niet oplosbaar in water 

Potentieel van bioaccumulatie Geen 

  

13 Instructies voor verwijdering  
  

Behandeling van afval Afvoer dient plaats te vinden volgens de nationale en lokale voorschriften. Bevestig de 

verwijdering procedures met de lokale autoriteiten. 

  

14 Informatie met betrekking tot het vervoer  
  

Internationale transport regelgeving 

Wettelijk verplichte informatie 
VN 

aantal 
Klasse Verpakkingsgroep Gevaarnummer Etiket 

ADR/RID _____ _____ _____ _____ _____ 

ADNR _____ _____ _____ _____ _____ 

IMDG _____ _____ _____ _____ _____ 

IATA _____ _____ _____ _____ _____ 
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15 Regelgeving  
  

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

Europese inventaris van bestaande chemische 

stoffen (EINECS) 

Alle bestanddelen van dit product zijn geregistreerd in de Europese inventaris van 

bestaande commerciële stoffen "EINECS" of voldoen aan de eisen van de European 

Chemical Inventory. 

   

Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Een chemische veiligheidsbeoordeling voor de stof of het mengsel werd niet uitgevoerd. 

  

16 Overige informatie  
 

Volledige tekst van de gevaren en risico's zinnen van de rubriek 2 en 3 

Niet van toepassing 

 

 

 

 

De informatie in dit bulletin is het resultaat van onze huidige kennis, ervaring en testen. Het voegt nieuwe gegevens toe aan het 

technische bulletin, maar is hier geen vervanging van. 

Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om de wettelijke en bestuursrechtelijke wetgeving te respecteren op het 

gebied van hygiëne, veiligheid, gezondheidsbescherming en milieu, met betrekking tot het product. 
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