
Alphi 11

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

Alphi 11

Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG

1.

:
Code 52831

FabrikantHead Office

:

: : C o o k s o n  E l e c t r o n i c s
Assembly Materials Group
Ashford Manufacturing Site
Henwood Industrial Estate
Hythe Road
Ashford
Kent
England
TN24 8DH
Tel:  +44 (0) 1233 610110
Fax: +44 (0) 1233 664323

Cookson Electronics
Forsyth Road
Sheerwater
Woking
Surrey
England
GU21 5RZ
Tel:  +44(0)1483 758400
Fax: +44(0)1483 728837

:Gebruiksmogelijkheden
materiaal

Boilerbehandeling.

Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

propylene glycol 57-55-6 50 -100 200-338-0 Niet geclassificeerd.

2.

Stof/preparaat Preparaat:

Europa

CAS-nr. % EG-nummer ClassificatieChemische naam*

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die
hierboven worden vermeld

* Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen zijn, indien beschikbaar, weergegeven in rubriek 8

Risico's3.

Classificatie Niet geclassificeerd.:

Huidcontact Niet beschikbaar.

Het preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EC en de bijbehorende amendementen.

Niet beschikbaar.
:

Gegevens over giftigheid ::

Zet NIET aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dat wel moet.  Geef een bewusteloos
iemand nooit iets via de mond.  Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das,
riem of ceintuur.  Zorg voor mediche hulp als de symptomen ontstaan.

Ga aanwezigheid van contactlenzen na, en verwijder ze.  In geval van contact met de ogen
onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten.  KOUD water
kan gebruikt worden.  Raadpleeg een arts.

4.

Eerste-hulp-maatregelen

In geval van inademing in de frisse lucht brengen.  Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige
ademhaling toepassen.  Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen.  Raadpleeg een arts.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

Eerste-hulp-maatregelen

Algemeen : Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in.
Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.

Huidcontact : In geval van aanraking, huid onmiddellijk spoelen met veel water.  Verwijder
besmette kleding en schoenen.  Was kleren alvorens ze opnieuw te gebruiken.
Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.  Raadpleeg een arts.
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Alphi 11

Brandbestrijdingsmaatregelen5.

Brandweerpersoneel moet onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur (SCBA) en hun volledige
uitrusting dragen.

Specifieke
brandbestrijdingsmethoden

:

Blusmiddelen : Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO2, poeders, waternevel.
Niet gebruiken: waterstraal.

Aanbevelingen : Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten
kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur is
mogelijk vereist. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen
met water. Laat het wegstromende materiaal van de brand niet weglopen in riolen
of oppervlaktewater.

Milieuvoorzorgsmaatregelen en
-schoonmaakmethoden

Absorbeer met een inert materiaal en plaats het gemorste materiaal in een daartoe geëigende
afvalbak.  Beëindig het schoonmaken door water over het besmette oppervlak te laten lopen, en laat
het weglopen via het afvoersysteem.

6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat

:

Opmerking: Zie rubriek 1 voor contactadressen in noodgevallen en rubriek 13 voor afvalverwerking.

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

: Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen.  Houd onnodig personeel uit de buurt.
Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (rubriek 8).

Milieuvoorzorgen : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Hanteren en opslag7.

Hantering :

Verpakkingsmaterialen

Aanbevolen : Gebruik de oorspronkelijke verpakking.

NIET inslikken.  Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.  Raadpleeg bij inslikking onmiddellijk een
arts en toon het label of de verpakking.

Opslag : In goed gesloten verpakking bewaren.  Sla de verpakking op in een koele, goed geventileerde
ruimte.

Hygiënische maatregelen : Was de handen na het hanteren van het produkt, voor het eten, roken en gebruik van de WC en aan
het einde van de dag.

Naam van bestanddeel Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen

Technische maatregelen Zorg voor een afzuiging of andere ventilatie om de concentratie van dampen in de lucht beneden de
toegestane limieten te houden.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Was de handen na het hanteren van het produkt, voor het eten, roken en gebruik van de WC en aan
het einde van de dag.

Hygiënische maatregelen

:

:

Europa

Zweden

Denemarken

Noorwegen

Frankrijk

Nederland

Duitsland

Finland
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België

Zwitserland

Oostenrijk

propylene glycol EH40-OES (Verenigd Koninkrijk (GB), 2002). Opmerkingen: OES
  TWA: 10 mg/m3  8 uur. Verschijningsvorm: Particulate
  TWA: 474 mg/m3  8 uur. Verschijningsvorm: Sum of vapor and particulates
  TWA: 150 ppm  8 uur. Verschijningsvorm: Sum of vapor and particulates

Verenigd Koninkrijk (GB)

Spanje

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ierland
propylene glycol NAOSH (Ierland, 1999).

  OELV: 10 mg/m3  8 uur. Verschijningsvorm: Particulate
  OELV: 470 mg/m3  8 uur. Verschijningsvorm: Sum of vapor and
particulates
  OELV: 150 ppm  8 uur. Verschijningsvorm: Sum of vapor and
particulates

Litouwen
propylene glycol Del Lietuvos Higienos Normos (Litouwen, 12/2001).

  TWA: 7 mg/m3  8 uur. Verschijningsvorm: All forms

Bescherming van de
ademhalingsorganen

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed
passend, luchtzuiverend of lucht toevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat
voldoet aan een goedgekeurde standaard.De keuze van een masker moet
gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product
en de limieten voor veilig werken van het betreffende masker.

Bescherming van de
handen

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren
van chemische producten ondoorlatende handschoenen of werkhandschoenen te
worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een
goedgekeurde standaard.
<1 uur (doorbraaktijd): wegwerpvinyl

Bescherming van de ogen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan
spetters, nevel of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen
te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.

Bescherming van de huid : Persoonlijke lichaamsbeschermende apparatuur dient te worden gekozen op basis
van de taak die wordt uitgevoerd en de daarbij behorende risico's, en dient door
een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
Niet beschikbaar.:Extra informatie

Fysische en chemische eigenschappen9.
Algemene informatie
Verschijning
Verschijningsvorm : Vloeistof.

Kleurloos.:Kleur
Geur ***TO BE TRANSLATED***:
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

pH : 6 (Conc. (% gewicht/gewicht): 100) [Zuurvormend.]
100°C (212°F):Kookpunt

Smeltpunt Kan vast gaan worden bij -0.1°C (31.8°F) gebaseerd op gegevens voor: water.
Gewogen gemiddelde: -58.27°C (-72.9°F)
1.043  (20°C / 68°F):Relatieve dichtheid

Oplosbaarheid : Gemakkelijk oplosbaar in koud water, warm water.
Viscositeit : Kinematisch: 60 cSt
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Alphi 11
De hoogst bekende waarde is 2.62  (Lucht = 1)  (propylene glycol).:Dampdichtheid

Verdampingssnelheid
(butylacetaat = 1)

: De hoogst bekende waarde is 0.36 (water)  Gewogen gemiddelde: 0.02vergeleken
met (n-BUTYL ACETATE=1)

Stabiliteit en reactiviteit

Het product is stabiel.Stabiliteit

10.

:

Toxicologische informatie11.
Lokale effecten

Niet beschikbaar.:Gegevens over giftigheid

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Ecologische informatie12.
Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Instructies voor verwijdering13.

Afvalverwerkingsmethoden  ;
Productafval  ;  Ongereinigde
verpakking

:

Niet van toepassing.:Afvalclassificatie

16 03 06Europese Afvalcatalogus (EAK) :

Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof
zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 91/689/EG.

Gevaarlijke Afvalstoffen :

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot
een minimum worden beperkt.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en
afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,
afvoerleidingen en riool.  Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle
bijproducten dient te allen tijde te geschieden in overeenstemming met de
geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en
met alle andere regionaal of plaatselijk geldende voorschriften.

ADR/RID-klasse

14.

Internationale transportregelgeving

- - -

IMDG-klasse - - -

-Niet
gereglementeerd.

IATA-DGR-
klasse

-

Informatie met betrekking tot het vervoer

Wettelijk
verplichte
informatie

UN -
nummer

Verzendnaam Klasse Verpakkings groep Etiket Extra informatie

-

Niet
gereglementeerd.

Niet
gereglementeerd.

-

-

-

Wettelijk verplichte informatie15.

Veiligheidsaanbevelingen S37- Draag geschikte handschoenen.
S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Dit product is niet geclassificeerd volgens de EU-regelgeving.Waarschuwingszinnen
EU-regelgeving

:
:

32089091Statistische classificatie van
EG (goederencode)

:

Productgebruik Classificatie en etikettering zijn uitgevoerd in overeenstemming met EG-richtlijnen 67/548/EEG,
1999/45/EG, met inbegrip van amendementen en het beoogde gebruik.
- Industriële toepassingen.

:
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Nationale regelgeving

Denemarken

Nederland

Duitsland

Arbeidsbeperkingen in
overeenstemming met § 15b
van de verordening ten
aanzien van gevaarlijke
stoffen

No.Verordening ten aanzien
van gevaarlijke incidenten
Verordening brandbare
vloeistoffen

Klasse: Weggelaten

No.

Technische instructies bij
luchtkwaliteitscontrole

Klasse II:  0.08%

1Gevarenklasse voor water

:

:

:

:

:

K-Klasse K5:

CPR Niet gereglementeerd.:

SHHR 0ZZ:

MAL-code 00-1:

Denmark – Cancer risks : Niet beschikbaar.

Denmark – Restrictions on
use

Niet beschikbaar.:

Aanvullende
waarschuwingszinnen

: Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Wettelijke verordening 571
met betrekking tot
spuitbussen

:

Andere regelgeving : Niet beschikbaar.

Overige informatie

03/12/2004.
Historie

Simon Hosken
Environmental, Health and Safety Manager

16.

Gedrukt op
Datum van uitgave

Versie
Samengesteld door

03/12/2004.

Naar ons beste weten is de hierin besloten informatie juist.  Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan,
aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie.  De gebruiker is als
enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is.  Elk van de materialen kan onbekende
risico's met zich meebrengen; daarom moet in het gebruik ervan grote zorgvuldigheid betracht worden.  Ofschoon sommige risico's in deze
handleiding worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.

Kennisgeving aan de
lezer

1
Datum vorige uitgave Geen vorige validatie.

:

:

:

:

:

Niet van toepassing.Volledige tekst van R-zinnen,
waarnaar wordt verwezen in
rubriek 2 en rubriek 3  -
Europa

:

Niet van toepassing.:Volledige tekst van classificaties,
waarnaar wordt verwezen in
rubriek 2 en rubriek 3  -
Europa

Referenties
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