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F-Stop Pijpwikkels 

Veiligheidsinformatieblad 

 Sectie 1: Handelsnaam / Bedrijfsinformatie 

Handels Naam:     F-Stop Pijpwikkel 

Bedrijfsnaam:    Fire Stop Solutions BV 

Service: 

N.v.t. 

 Sectie 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen 

Grafiet samengesteld band opgenomen in rode polyethyleen folie. 

 Sectie 4: Maatregelen voor eerste hulp

Minerale vezels 

4.1 Huid Contact:  In geval van contact met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water. Bij 
aanhoudende klachten een arts raadplegen. 

4.2 Keel Contact: 

4.3 Oog Contact: 

Niet van toepassing. 

Bij aanraking met de ogen grondig met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen. 
4.4 Raadpleeg arts voor symptomatische behandeling. 

 Sectie 5: Brandbestrijding.  

Het materiaal zal zuur rook en irriterende dampen uitstoten bij verbranding, vorming van corrosieve Zoutzuur. 

5.1 Geschikte Brandblussers:      Schuim, koolstofdioxide of droog poeder. 

5.2 Blusmiddelen met water: Bij het blussen met water, zal het materiaal zoutzuur 
produceren, dat is corrosief om redenen van veiligheid dit 
blusmiddel niet gebruiken:
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5.3 Verbrandingsproducten: Koolstofdioxide, koolstofmonoxide, chloorwaterstof, stikstofoxiden van 
chloor (ClO/ClO2) 

5.4 Speciale beschermende uitrusting 

      voor brandweerlieden: Volledige chemische beschermende kleding brandweer procedures. 

 Sectie 6: Maatregelen bij ongeval 

6.1 geen bijzondere maatregelen vereist. 

 Sectie 7: Gebruik en Opslag  

7.1 verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 

7.2 Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plaats. 

7.3 Uit de buurt van sterke oxidatiemiddelen of alkalimetalen opslaan. 

 Sectie 8: Blootstelling / Persoonlijke bescherming

8.1 Ademhalingsbescherming: 

8.2 Handbescherming: 

8.3 Oogbescherming: 

8.4 Bescherming van de huid: 

   Geen  

   Normaal gesproken niet nodig maar geschikte handschoenen kunnen worden gedragen. 

   Veiligheidsbril ten allen tijde dragen. 

   Geen speciale vereisten, maar licht beschermende kleding kan worden gedragen. 

 Sectie 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Verschijning: Black 
9.2 Geur: Geen 
9.3 pH (at 1000g/H2O, 25C):    

Niet van toepassing. 9.4 Kookpunt: 
9.5 Smelt punt: 
9.6 Vlampunt:  

Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 

9.7 Ontvlambaarheid:  
9.8 Zelfontvlambaarheid:  

Niet van toepassing. 9.9 Explosieve eigenschappen: 
9.10 Oxiderende eigenschappen: 
9.11 Dampdruk:  
9.12 Vezel dichtheid: 
9.13 Oplosbaarheid:

9.15 Overige gegevens: 

Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 

Niet van toepassing.  
Niet van toepassing.

10.1 Stabiliteit: 

10.2 Reactiviteit:  

Stabiel bij kamertemperatuur. 

Onstabiel met sterk oxiderende middelen of alkalimetalen. 

10.3 Thermische 
Ontledingsproducten: Wanneer het product wordt verwarmd tot ongeveer 180 ° C, de opzwellende begint exfoliëren     
en laat ontbindingsgassen vrij. De tijdsduur  zal afhangen van de grootte van de pijpdiameter .

 Section 11: Toxicologische Info

11.1 Geen giftige effecten. 

 Sectie 10: Stabiliteit en reactiviteit 

Neutraal

9.14 Verdelingscoëfficiënt
Oplosbaar
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 Sectie 12: Ecologische  Informatie 

12.1 Biologisch niet-afbreekbare. 

 Sectie 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Wegwerpen volgens plaatselijke autoriteiten 

eisen.  Sectie 14: Transport Informatie

14.1 Geen voorschriften gelden voor het vervoer van dit materiaal. Niet ingedeeld als gevaarlijk voor het vervoer 
van de weg, over zee of lucht 

 Sectie 15: Wettelijke verplichte informatie

15.1 Draag geschikte beschermende kleding. 

15.2 Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens CHIP Verordeningen 1994 / Wijzigingen 1997. 

 Sectie16: Overige Informatie 

Gezondheid en veiligheid uitvoerende begeleiding Opmerking EH40 - grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling. 

Gezondheid en veiligheid Commissie ‘De chemische stoffen gevaarinformatie en verpakking voor levering (CHIPS) 
(Amendement) Verordeningen’. 

Deze informatie komt overeen met typische waarden en is niet een productdossier. Geen afgedrukt of impliciete 
garantie wordt hierbij gemaakt.  

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 vermeld.
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