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F-Stop Solutions Acryl Sealant 

Veiligheidsinformatieblad 

 Sectie 1: Identificatie van de stof / mengsel en van het bedrijf   

Handelsnaam:             F-Stop Acryl Sealant 

Bedrijfsgegevens: Fire Stop Solutions BV 

Service: 

3.1 Chemische karakterisering: Waterige acryl polymer emulsie, anorganische extenders, gestabiliseerd met bindmiddelen, 
oppervlakte actieve stoffen en fungicide. 

3.2 Gevaarlijke ingrediënten: 

EC No  CAS No Content (%) R-Phrase 
215-647-6 1336-21-6 <0.5 C;R34 N;R50  

<0.3 Xn;R22 Xi;R41  

Naam  
Ammoniak 
Oppervlakteactieve stof Blend 
Conserveermiddel mengsel <0.1 Xi;R36 R43  

Volledige tekst van R-zinnen weergegeven in paragraaf 16. 

 Sectie 4: maatregelen voor eerste hulp  

4.1 Oog Contact: Onmiddellijk spoelen met veel water. Als irritatie aanhoudt deskundig medisch advies inwinnen.  

4.2 Huid Contact: 

4.3 Inademing:  

Verwijder product door wassen met zeep en water.  

Bewegen in de frisse lucht. Als kortademigheid optreedt, deskundig medisch advies inwinnen.  

4.4 Inslikken: Mond met water spoelen. Geen braken veroorzaken. Verdun maaginhoud met water of melk. 
Deskundig medisch advies inwinnen indien nodig. 
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 Sectie 2: Identificatie van de gevaren 

 Sectie 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen 
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 Sectie 6: Maatregelen bij ongeval 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Draag geschikte beschermende uitrusting (zie punt 8). 

6.2 Methode voor het opruimen van:    In een daarvoor geschikt container. Label duidelijk met de inhoud ervan 

gereed 
voor verwijdering. Restanten verwijderen met water en afwasmiddel. 

 Section 7: Gebruik en opslag  

7.1 Advies over veilig gebruik: Handhaaft de norm en persoonlijke hygiëne. Niet eten, of consumeren in de buurt of het           
gebruik van het product.

 

7.2 Advies bij opslag:  Gesloten verpakking op een koele, droge en geventileerde 

ruimte houde Sectie 8: Blootstelling / Persoonlijke bescherming 

8.1 Persoonlijke bescherming:  Draag geschikte handschoenen en oogbescherming. 

Geschikte handbescherming wordt geadviseerd.  

Veiligheidsbril met zijkleppen moeten worden gedragen.  

8.4 Hygiënische maatregelen: 

9.1 Optisch:
9.2 Vorm: 
9.3 Kleur: 
9.4 Geur: 
9.5 Dichtheid: 
9.6 Oplosbaarheid in water: 

Bij uitharding, blijvend flexibele huid 
Zoals geleverd. 
Laag  
Ongeveer 1.6 g/cm3 
Vermengbaar mits niet uitgehard. 

Stability: Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 

 Sectie 11: Toxicologische informatie 

Menselijke ervaring: Onze ervaring toont aan dat er geen ernstige acute / chronische effect van het 
verwerken van dit product zijn in industriële omstandigheden. 

 Sectie 12: Ecologische informatie 

Eco-toxicologische gegevens: 

 Sectie 5: Brandbestrijding 

Geschikte brandblussers:  

 Sectie 9: Fysische en chemische eigenschappen 

Alle standaard blusmiddelen zijn geschikt. Dite is een watergedragen product 
en biedt geen ondersteuning voor verbranding in de niet/ uitgeharde staat. Het 
product bevat brandbare organische componenten die rook gevaarlijke 
ontledingsproducten kunnen opleveren.

8.2 Huid bescherming:

8.3 Oog bescherming

 Sectie 10: Stabiliteit en reactiviteit 

Niet beschikbaar. Het product is mengbaar met water en daarom geschikt 
voor vervoer over land en water zonder enig risico. 

Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in    
beperkte ruimte. Industriële hygiëne en veiligheid is een vereiste. Wassen voor eten, 
drinken of roken.
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 Sectie 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Verwijdering van het product:    Wegwerpen vlgs. plaatselijke regelgeving 

13.2 Verwijdering van de verpakking: Vlgs. voorschrift product. 

 Sectie 14: Transport informatie  

14.3 Air Transport (IATA): 

Dit product wordt niet beschouwd als gevaarlijk volgens de nationale en 
internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.  
Beschermen tegen water. Verwijderd houden van eten, levensmiddelen, zuren 
en van geur gevoelige materialen.  

 Sectie 15: Wettelijke verplichte informatie 

15.1 Waarschuwingszinnen: Niet geclassificeerd.

15.2 S-zinnen: S2 
S36/37/39 

Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog/
gelaat beschermingsmiddel. 

 Sectie 16: Overige Informatie 

Het product moet worden gebruikt overeenkomstig de bestemming zoals geregistreerd door Fire Stop Solutions BV. 
De product data sheet moet worden geraadpleegd voor meer informatie.  

R-zinnen zoals gebruikt in sectie 2: 

R22: 

R34: 

R36: 

R41: 

R43: 

R50: 

Schadelijk bij inslikken. 

Veroorzaakt brandwonden. 

Irriterend voor de ogen.  

Gevaar voor ernstige schade aan de ogen.  

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  

Zeer giftig voor in het water levende dieren.  

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld naar ons beste weten, kennis en overtuiging op het ogenblik van 
publicatie. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, 
vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De 
informatie heeft alleen betrekking op de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in 
combinatie met andere materialen of in enig ander vorm wordt gebruikt, tenzij anders is vermeld.

14.1 Weg / spoor:

14.2 Zee Transport:

Niet geclassificeerd. 

Niet geclassificeerd. 

Niet geclassificeerd. 

Chemische stoffen (gevaarinformatie op verpakking) verordeningen. 

Controle op gevaarlijk stoffen voor de gezondheid. 
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