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1. Identificatie: Stof/mengsel en onderneming 

Product:  

 

Relevant gebruik: 

 

Te ontraden gebruik: 

 

Leverancier:  

 

 

WinSeal Win 2261 

 

Window Sealing Tape 

 

Verlijmingen onder water  

 

Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH Steinmattenstraße 8 

D-79423 Heitersheim, Duitsland 

Telefoon: +49 7634 5260 - 0  

Fax: +49 7634 5260 - 41  

2. Identificatie van de gevaren 

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS/CLP):  

ongevaarlijk, geen gevaaraanduiding, het product hoeft noch ingedeeld noch gemarkeerd te worden. 

 

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: geen gevaarlijke stof overeenkomstig  

EU-richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 

 

Markeerelementen niet vereist 

3. Samenstelling/informatie over de bestanddelen 

Chemische karakterisering: 

 

 

Beschrijving: 

PP 2-laags-composiet (vlies + membraan) met volvlakse 

acrylaatlijmcoating 

 

vrij van alkylfenolethoxylaten (APEO). 

Gevaarlijke inhoudsstoffen zijn niet bekend. 

4. Eerstehulpmaatregelen 

Na huidcontact: 

 

 

Na oogcontact:  

 

 

 

Na het inademen: 

 

 

 

Na inslikken: 

In principe niet huidirriterend. Grondig wassen met zeep toch aan 

te raden. 

 

Irritaties mogelijk. Onmiddellijk met veel water spoelen, indien 

mogelijk contactlenzen verwijderen en een arts raadplegen. 

 

Irritatie van de luchtwegen mogelijk. 

Onmiddellijk voor frisse lucht zorgen. 

In ernstige gevallen een arts raadplegen.  

 

Direct een arts raadplegen.  

Niet zelf braken opwekken. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder, schuim of waterstraal. Grotere branden bestrijden met waterstraal of met 

schuim dat tegen alcohol bestand is. 

Speciale beschermende kleding: vervalt 

Speciale blusmaatregelen: niet noodzakelijk 
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6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

Informatie voor personen buiten de hulpdiensten: Naast de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met 

chemicaliën zijn er geen speciale maatregelen noodzakelijk. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen en beschermende 

kleding zijn niet nodig. 

 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in oppervlaktewater, grondwater of riolering laten terechtkomen.  

 

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Materiaal opnemen met vloeistofbindend materiaal (bijv. zand, 

silicagel, universeel bindmiddel, zaagsel) en afvoeren volgens de afvalverwijderingsinstructies (punt 13). 

7. Hantering en opslag 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: niet noodzakelijk 

 

Voorwaarden voor een veilige opslag:  

- Optimale opslagtemperatuur: +5°C tot +30°C 
- Temperaturen van <0°C en direct zonlicht vermijden 
- Niet bevriezen 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling, persoonlijke  bescherming 

Controleparameters: geen 

 

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:  

- Geen speciale beschermingsmiddelen nodig voor oog- of ademhalingsbescherming. 
- Contact met de ogen en de huid vermijden.  
- Bij veelvuldig contact ondoorlaatbare handschoenen dragen. 

 

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:  

- Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.  
- Vóór de pauzes en aan het einde van het werk de handen wassen.  
- Voor voldoende ventilatie zorgen. 

 

9. Fysische en chemische eigenschappen  

 

Basismateriaal:  

Reuk: 

Oplosbaarheid in water: 

Vlampunt: 

Brandgevaar/explosiegevaar:  

 

 

PP  

karakteristiek 

gedeeltelijk in water oplosbaar  

ontvlambaar 

geen gevaar 

10. Stabiliteit en reactiviteit, thermische afbraak 

Geen thermische afbraak, geen gevaarlijke ontbindingsproducten, geen gevaarlijke reacties bij gebruik zoals bedoeld. 

Niet bevriezen. 
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11. Toxicologische informatie 

Volgens de informatie waarover wij beschikken, veroorzaakt het product geen schadelijke effecten voor de 

gezondheid wanneer er op de juiste wijze mee wordt omgegaan (zie punt 8) en wordt gebruikt zoals bedoeld. 

 

Primaire irriterende effecten na langdurig contact: 

- Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken. 
- Contact met de huid en slijmvliezen kan irritatie veroorzaken. 
- Inademen kan irritatie van de longen veroorzaken. 

 

12. Ecologische informatie 

Laat het product niet in het grondwater, in het water of in de riolering terechtkomen.  

Gevaarklasse voor water (WGK): 1, gevaar voor water klein 

 


