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F-STOP SOLUTIONS PUTTY PADS 

1. Identificatie van het bedrijf

Handelsnaam: F-Stop  Putty Pads 

2. Identificatie van de gevaren

Niet gevaarlijk bij normaal gebruik. 

3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

3.1 Chemische omschrijving:  

3.2 Gevaarlijke bestanddelen: 

Siliconen rubber, brandvertragende en intumescing anorganische extenders.

4. Maatregelen voor eerste hulp

Onmiddellijk spoelen met veel water. Als de irritatie aanhoudt een arts raadplegen.  

Product verwijderen en wassen met water en zeep. 

In de frisse lucht. Als kortademigheid optreedt, een arts raadplegen.  

4.1 Oog Contact: 

4.2 Huid Contact: 

4.3 Inademing:  

4.4 Inslikken: 

5. Maatregelen bij brandbestrijding

Geschikte 
blusmiddelen:

Alle standaard blusmiddelen zijn geschikt. Dit is een inert product en bevordert de 
verbranding niet in de uitgeharde toestand. Het product bevat brandbare organische 
stoffen die rook kan opleveren. 

Veiligheidsinformatieblad 

Bedrijfs gegevens:    Fire Stop Solutions BV
Postbus 9 
6666 ZG Heteren  

Service: Fire Stop Solutions BV 
Tel:  +31(0)26 3030700 
Fax: +31(0)26 3030701  

Geen

Mond spoelen met water. Geen braken opwekken. Verdunnen maaginhoud met 
water of melk. Een arts raadplegen indien nodig.
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6.

7. Gebruik & Opslag

7.1  Advies over veilig gebruik:   

7.2  Advies over Opslag:                   Gesloten verpakking op een koele, droge en geventileerde ruimte.

8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

Draag geschikte handschoenen en oogbescherming.  

Geschikte handbescherming wordt geadviseerd.  

Veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen.  

8.1 Persoonlijke bescherming:  

8.2 Huid bescherming:  

8.3 Oog bescherming: 

8.4 Hygiënische maatregelen: 

9. Blootstelling / Persoonlijke bescherming

Kneedbaar.  
Rood  
Laag  

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

Ongeveer 1.58g/cm3 
Niet mengbaar met water.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: 

11. Toxicologische informatie

Menselijke ervaring: Onze ervaring leert dat er geen ernstig acuut / chronisch effect van het 
verwerken van dit product onder industriële omstandigheden.

12. Ecologische informatie

Eco-toxicologische gegevens:  Niet beschikbaar.  

13. Instructies voor afvalverwerking

13.1 Afvalverwerking: 

13.2 Verpakking verwijdering: 

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en daarvoor geschikte 

container. Kan worden afgevoerd naar een verbrandingsoven.

    . Maatregelen bij ongeval  

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 

6.2 Methoden voor het opruimen van: 

Draag geschikte beschermende uitrusting (zie sectie 8)  

In een daarvoor geschikt container. Label duidelijk met de inhoud ervan gereed 

voor verwijdering. Restanten verwijderen met water en afwasmiddel. 

Handhaaft de norm en persoonlijke hygiëne. Niet eten, of consumeren in de 
buurt of het gebruik van het product.  

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 

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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14. Transport Informatie

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

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 Waarschuwingszinnen: 

15.2 S-zinnen: S2 buiten bereik van kinderen bewaren. 
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog/
gelaatbescherming. 

16. Overige Informatie

Het product dient te worden gebruikt zoals bedoeld en geregisseerd door F/Stop Solutions BV. 
Het product data sheet moet worden geraadpleegd voor verdere informatie.

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.

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

14.1 Weg / spoor:

14.3 LuchtTransport (IATA): Niet geclassificeerd. 

14.2 Zee Transport: Niet geclassificeerd. 

Niet geclassificeerd. 

Niet geclassificeerd. 

Chemische stoffen (gevaarinformatie op verpakking) verordeningen. 

Controle op gevaarlijk stoffen voor de gezondheid. 

http://www.pfc-corofil.com
mailto:sales@pfc-corofil.com



