
Fire Stop Solutions opschuimende Kussens

 Revisie Datum: 13/08/13 

De VIB is voorzien voor niet-gevaarlijk materiaal en dient dehalve niet te voldoen aan de EU-eisen voor 
gevaarlijke stoffen ter informatie. 

Handelsnaam:              F-Stop  Kussens 
1.2 geïdentificeerd gebruik van het product: Ontworpen voor massieve holten in wandconstructies around service 
doorvoeringen. 

1.3 Bedrijfsgegevens: 

 Deel 2: Risico Informatie 

2.1 Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 
 Section 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen

3.1 Grafiet geïmpregneerde PVC compound / anorganische minerale vulstof. Mengsel in een glasvezel zak. 

 Section 4: Maatregelen voor Eerstehulp 

4.1 Inademing: Niet van toepassing. 

4.2 Huid Contact: Niet irriterend.

4.3 Oog Contact: Spoelen met water gedurende minstens 2 minuten.

4.4 Inslikken: Mond spoelen met veel water. Veel water drinken. Raadpleeg arts indien klachten 
aanhouden.

 Section 5: Maatregelen bij brandbestrijding 

5.1 Geschikte Brandblussers: Alle standaard brandbestrijding middelen. 

5.2 Gevaarlijke afbraakproducten: Afbraakproducten kunnen onder meer oxiden van koolstof en stikstof, waterstof cyanide 
en waterstofchloride. 

5.3 Blootstellings gevaar: Niet-brandbaar materiaal. 
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 Sectie 1: Identificatie van de stof / mengsel en van het bedrijf   

Fire Stop Solutions BV 
Postbus 9 
6666 ZG Heteren
Tel:  +26 3030700 
Fax: +26 3030701  

Veiligheidsinformatieblad 
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 Section 6: Maatregelen afval  

6.1 Verzamel gemorst materiaal en plaats in de zak voor verwijdering. 

 Section 7: Gebruik en Opslag  

7.1 Geen bijzondere voorzorgmaatregelen nodig. 
      Bewaren in een koele, droge, goed geventileerde ruimte, vrij van de grond. 
7.2 Indien zak scheurt nat maken en in afval zak werpen. 

 Section 8: Blootstelling / Persoonlijke bescherming 

8.1 Ademhalingsbescherming:  Niet bekend wanneer kussens intact zijn. Als kussen opent, Maximum Exposure Limit 
(MEL) 5mg/m3, 8 uur tijd het gewogen maatregelen nemen ter vermindering van 
fijnstofemissie. Als de MEL word overschreden (bijvoorbeeld bij gebruik van hoge snijden 
of bij het werken in besloten ruimten) wegwerp gezichtsmaskers dragen die voldoen aan 
BS/EN149 FFP1 of FFP2 en zijn geschikt voor de meeste toepassingen.

Gebruik van een veiligheidsbril is aan te raden. 8.2 Oog Protection:       

8.3 Huid Protection:        Gebruik van handschoenen is aan te raden. 

 Section 9: Fysische en chemische eigenschappen 

Grey PVC coated bag. 9.1 Uiterlijk: 
9.2 Geur: Niet van Toepassing. 
9.3 pH (at 1000g/H2O, 25c):         Neutraal  

Niet van Toepassing. 9.4 Kookpunt: 
9.5 Smelt punt: 
9.6 Vlampunt:  
9.7 Ontvlambaarheid:  
9.8 Zelfontvlambaarheid:   
9.9 Explosieve eigenschappen  
9.10 Oxiderende eigenschappen: 
9.11 Dampspanning  
9.12 Vezel Dichtheid:
9.13 Oplosbaarheid:
9.15 Verdelingscoëfficiënt:
9.16 Overige gegevens: 

Ca. 180 º C
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Onoplosbaar 
Niet van toepassing.
Niet van toepassing. 

 Section 10: Stabiliteit & Reactiviteit 

10.1 Stabiliteit: Stabiel 

10.2 Gevaarlijke ontledingsproducten: waterstofchloride (HCl) en oxiden van chloor (ClO, ClO2) oxiden van koolstof (CO en     
CO2) Waterstof Cyanide en lachgas. 

 Section 11: Toxicologische Informatie

 Section 12: Ecologische Informatie

12.1 Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Geen nadelige biologische effecten bekend. 

 Section 13: Instructies voor afvalverwerking

13.1 Voer af in overeenstemming met de lokale eisen autoriteiten. 

 Section 14: Transport Informatie

14.1 Geen voorschriften gelden voor het vervoer van dit materiaal. Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het weg-, 

zee-of luchtvervoer. 

11.1 Effecten op de gezondheid: geen toxische effecten bekend. Als de ogen worden aangeraakt tijdens de behandeling, kan   
tot irritatie leiden. 
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 Section 15: Wettelijke verplichte Informatie 

15.1 De informatie in dit document geeft geen enkele garantie voor de veiligheid en risico's op de werkplek     
vereist door andere wetgeving inzake veiligheid. Opgesteld volgens de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

15.2 Dit product bevat DEHP. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig. 

 Section 16: Overige Informatie 

Gezondheid en veiligheid Executive Guidance Note EH40 - grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. 

Fire Stop Solutions BV Postbus 9 | 6666 ZG Heteren 
T: 026 3030700 ׀ F: 026 3030701 ׀ Web: www.firestopsolutions.nl ׀ Email: verkoop@firestopsolutions.nl

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.

De informatie is bijgewerkt tot augustus 2013. Neem contact met Fire Stop Solutions BV voor meer informatie. 
Deze informatie weerspiegelt typische waarden en is niet een product specificatie. Geen expliciete of impliciete 
garantie kan worden gegeven.




