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Paragraaf 1: Identificatie van de stof/het mengsel en of het bedrijf/de onderneming  
 

 1.1. Productidentificatie  

Productnaam :  Astroflame PC Buisafsluiter - Brandmanchet 

Productcode : 253-PC….. 
 
 

 1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en ontraden toepassingen  

Gebruik van de stof/het mengsel :  Industrieel gebruik 
 

 

 1.3. Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad  

Bedrijfsnaam :  Astroflame (Fire Seals) Ltd. 

Intumescent House 

Unit 8 

The Io Centre 

Stephenson Road 

Segensworth 

Fareham 

Engeland 

PO15 5RU 

Tel : 01329 844 500  

Fax : 01329 844 600  

E-mail : sales@astroflame.com  

 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen  

Telefoonnummer voor noodgevallen: 0031 (0) 593 33 17 76  Tijdens kantooruren 08:00 - 17:30 uur  

Paragraaf 2: Gevarenidentificatie  

 2.1. Classificatie van de stof of van het mengsel  

Classificatie onder CLP : Dit product heeft geen classificatie onder CLP.  

 2.2. Etiketteringselementen  

Etiketteringselementen : Dit product heeft geen etiketteringselementen.  
 

 2.3. Overige gevaren  

Overige gevaren : Geen gegevens beschikbaar.  

PBT : Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT/zPzB-stof.  
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Paragraaf 3: Samenstelling/informatie over de bestandsdelen 

3.2. Mengsels  

Paragraaf 4: EHBO-maatregelen 

4.1 Beschrijving van de EHBO-maatregelen  

Huidcontact :  Normaliter irriteert het product de huid niet. Als irritatie optreedt, 
niet wrijven of krassen. Goed spoelen onder stromend water en was 
daarna met zeep en water. 

Oogcontact :  Het oog gedurende 15 minuten met stromend water spoelen. 

Inslikken :  Mond spoelen met water. 

Inademing :  Niet van toepassing. 

 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
 

Huidcontact :  Er kan milde irritatie optreden op de plaats waar de huid in contact is   

  gekomen met het product. 

Oogcontact :  Er kan irritatie en roodheid optreden. 

Inslikken :  Er kan irritatie van de keel optreden. 

Inademing : Geen symptomen. 

Vertraagde / onmiddellijke effecten : Geen gegevens beschikbaar.  
 

 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling  

Onmiddellijke / speciale behandeling : Niet van toepassing.  
 

 

Blusmiddelen : Geschikte blusmiddelen moeten worden gebruikt voor omringende brand.  
 

 5.2. Bijzondere gevaren die door de substantie of het mengsel worden veroorzaakt  
 

Blootstellingsgevaren :  Stoot bij verbranding giftige dampen uit.  
 

 5.3. Advies bij brandbestrijding  

Advies bij brandbestrijding : Draag onafhankelijk ademhalingsapparatuur. Draag beschermende kleding 
om contact met huid en ogen voorkomen. 

 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor details over persoonlijke bescherming.  
 

 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen  

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of rivieren lozen.  
 

 6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging  

Reinigingsprocedures  : Mechanisch verzamelen voor verwijdering Verwijderen in 
overeenstemming met paragraaf 13.  

Paragraaf 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen  

Paragraaf 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures  
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 6.4. Verwijzing naar andere delen  

Verwijzing naar andere delen : Zie paragraaf 8 van VIB. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB. 
 

 

Hanteringsvereisten : Niet van toepassing.   
 

 7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibiliteiten  
 

Opslagomstandigheden :  Opslaan in een koele, goed geventileerde ruimte. 

Geschikte verpakking :  Niet van toepassing. 
 

 7.3. Specifieke eindtoepassing(en)  

Specifiek eindtoepassing(en) :  Zie paragraaf 1.2 
 

 

Blootstellingslimieten op de werkplek :  Geen gegevens beschikbaar. 

 DNEL-/PNEC-waarden  

DNEL/PNEC : Geen gegevens beschikbaar. 
 

 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

Technische maatregelen :    Niet van toepassing. 

Ademhalingsbescherming :  Ademhalingsbescherming niet vereist. 

Handbescherming : Draag geschikte handschoenen voor de installatie. EN374 

Oogbescherming : Niet van toepassing.  

Huidbescherming : Niet van toepassing.  

Milieu : Geen specifieke eisen.  
 

Staat :  Vast 

Kleur : Grijs  

Geur : Reukloos  

Verdampingssnelheid : Niet van toepassing  

Oxidatie : Niet van toepassing  

Oplosbaarheid in water : Geen gegevens beschikbaar.  

Kookpunt/bereik °C : Niet van toepassing  

Vlampunt °C : Niet van toepassing  

pH : Niet van toepassing  

Smeltpunt/bereik °C : Geen gegevens beschikbaar.  

Relatieve dichtheid : Niet van toepassing  

/VOC gl : Niet van toepassing  

Paragraaf 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering  

Paragraaf 8: Maatregelen voor beperken van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Beperkingsparameters  

Paragraaf 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over algemene fysische en chemische eigenschappen  
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 9.2. Overige informatie  

Overige informatie :  Geen verdere informatie beschikbaar. 
 

Reactiviteit :  Stabiel onder de aanbevolen transport- of opslagomstandigheden. 
 

 10.2. Chemische stabiliteit  

Chemische stabiliteit :  Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties  
 

Gevaarlijke reacties :  Gevaarlijke reacties zullen niet optreden bij normaal transport of 
opslag. Ontbinding kan optreden bij blootstelling aan de hieronder 
vermelde omstandigheden of materialen. 

 

 10.4. Te vermijden omstandigheden  

Te vermijden omstandigheden :  Warmte. 
 

 10.5. Incompatibele materialen  

Te vermijden materialen :  Sterke zuren. Sterke bases. 
 

 10.6. Gevaarlijke afbraakproducten  

Gevaarlijke afbraakproducten :  Bij verbranding worden giftige dampen uitgestoten. 
 

 

 

Toxiciteitswaarden :  Geen gegevens beschikbaar. 

 Symptomen / blootstellingsroutes  

Huidcontact :  Er kan milde irritatie optreden op de plaats waar de huid in contact is 
gekomen met het product. 

Oogcontact :  Er kan irritatie en roodheid optreden. 

Inslikken :  Er kan irritatie van de keel optreden. 

Inademing : Geen symptomen. 

Vertraagde / onmiddellijke effecten : Geen gegevens beschikbaar.  

Overige informatie : Niet van toepassing.  
 

 

Ecotoxiciteitwaarden :  Geen gegevens beschikbaar. 

 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid  

Persistentie en afbreekbaarheid :  Niet biologisch afbreekbaar. 
 

 12.3. Bioaccumulatiepotentieel  

Bioaccumulatiepotentieel :  Geen bioaccumulatiepotentieel. 

11.1. Informatie over toxicologische effecten  

12.1. Toxiciteit  

Paragraaf 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit  

Paragraaf 11: Toxicologische informatie 

Paragraaf 12: Ecologische informatie 
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 12.4. Mobiliteit in de bodem  

Mobiliteit :  Geen gegevens beschikbaar. 
 

 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordelingen  

PBT-identificatie :  Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT/zPzB-stof. 
 

 12.6. Andere schadelijke effecten  

Andere schadelijke effecten :  Verwaarloosbare ecotoxiciteit. 
 

 

 

Verwijderingshandelingen :  Afval moet worden behandeld als gecontroleerd afval. Afleveren bij een 
gecertificeerde afvalstortplaats in overeenstemming met de vereisten van 
de lokale overheid. 

Herstelbewerkingen : Niet van toepassing.  

Afvalcodenummer : 08 04 10  

Verwijdering van de verpakking : Niet van toepassing.  

NB : U wordt geattendeerd op eventuele regionale of nationale 
voorschriften met betrekking tot verwijdering.  

 

Paragraaf 14: Transportinformatie  

Transportklasse :  Dit product vereist geen classificatie voor transport. 
 

Paragraaf 15: Wettelijk informatie  
 

 15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuwetgeving en specifieke regels en wetten voor de stof of het mengsel  

Specifieke voorschriften :  Niet van toepassing. 
 

 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling  

Chemische veiligheidsbeoordeling :  Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de 
stof of het mengsel door de leverancier. 

 

 

 

Overige informatie :  Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie. 

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming 
met Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de Commissie. 

*geeft tekst in het veiligheidsinformatieblad aan die sinds de laatste 
herziening is gewijzigd. 

Wettelijke disclaimer : De bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar is 
niet bedoeld als allesomvattend en dient alleen als richtlijn. Dit bedrijf 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit 
gebruik of contact met het bovenstaande product. 

Paragraaf 13: Verwijderingsinstructies 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden  

Paragraaf 16: Overige informatie 

Overige informatie 
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