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Veiligheidsinformatieblad
Algemene informatie
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon. 
Dit product niet innemen, noch in vloeibare noch in uitgeharde vorm. Dit product in vloeibare en uitgeharde vorm buiten bereik van 
kinderen bewaren.

Eerstehulpmaatregelen
Inademing: 
frisse lucht toevoeren.
Contact met de huid:
Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Huid met water en zeep wassen en goed naspoelen met water.
Contact met de ogen:
Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.
Opname door de mond:
Veel water drinken. Een arts bellen. Patiënt laten rusten.

Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen:
Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.
Gebruik geen waterstraal als blusmiddel.

Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te 
brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.
Reinigingsmethoden:
Mechanisch verwijderen, rest met absorberende stoffen opnemen. Wegspoelen

Hantering en opslag
Hantering:
Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheids-
voorschriften tijdens het werk.
Opslagruimte: 
Flessen droog opslaan en goed gesloten houden.
Gezamenlijke opslag:
Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.
Aanvullende gegevens:
Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla
het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen bijzondere maatregelen vereist.
Bescherming van de ademhalingswegen:
Geen, echter inademen van de dampen zo mogelijk vermijden.
Bescherming van de handen:
Veiligheidshandschoenen gebruiken.
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril gebruiken.

Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden:
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie opslag) stabiel.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Ontstaat niet tot het kookbegin.
Toxicologische informatie:
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van
de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd. Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in acht
name van arbeidshygiënische maatregelen en vakkundig contact, niet te verwachten
Ecologische informatie:
Product niet in de riolering of water lozen en niet op een openbare depot opslaan.
Instructies voor verwijdering:
Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften
Wettelijk verplichte informatie:
Het product is volgens ons beschikbare gegevens niet gevaarlijk als bedoeld in de stoffenrichtlijn 67/548/EEG .
Overige informatie:
De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden
waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke
wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

www.siliconenculinair.com
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