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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1 Productidentificatie 

Productvorm   : Mengsel  

Handelsnaam   : ECOCOLL 

Productcode   : 71114 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik  

Hoofdgebruikscategorie  : Professioneel gebruik 

Specificatie gebruik   : Wijdverbreid gebruik 

Functie   : Hechtmiddel  

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden  

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant / importeur / leverancier 

Van Raaij Bouwspecials 

Antonie Fokkerstraat 87 

3772 MP Barneveld 

T: +31(0) 342 760 200  

email: info@vanraaijbouwspecials.nl  

www.vanraaijbouwspecials.nl 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen    

Noodnummer   : Nationaal vergiftigingen informatiecentrum (NVIC) +31 (0) 30 274 8888 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830  

(Bijlage II van REACH)  

Niet ingedeeld 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten  

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Etikettering niet van toepassing 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2 mengsels 

Opmerkingen   : Dit preparaat bevat geen stoffen die conform de richtlijn voor gevaarlijke stoffen  

     67/548/EG schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu of stoffen waaraan een werkplekgrenswaarde  

     is toegekend.   

 

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2 

  

Land  Organisatie/Bedrijf  Adres  Noodnummer  Opmerking  

Nederland  Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum  

Huispostnummer B.00.118  

Postbus 85500  

3508 GA Utrecht  

+31 30 274 88 88  Uitsluitend bestemd om professionele 

hulpverleners te informeren bij acute 

vergiftigingen  
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RUBRIEK 4: Eerst hulpmaatregelen 
4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen: 

EHBO algemeen    : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  

EHBO na inademing    : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

      Indien nodig een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid   : De huid met overvloedig water wassen. Indien nodig een arts raadplegen. De besmette 

      kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens  

      afspoelen met warm water. 

EHBO na contact met de ogen   : Onmiddellijk met veel water wassen (15 minuten)/douchen. Een oogarts raadplegen.  

EHBO na opname door de mond  : GEEN braken opwekken. Veel water laten drinken. Bij inslikken: onmiddellijk een arts  

      raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  

Symptomen/effecten   : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te  

      brengen. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling  

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen   : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand.  

Ongeschikte blusmiddelen       : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt  

Brandgevaar    : Bij verhitting/verbranding: vorming van koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies    : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Vermijd dat het bluswater in het  

      milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding  : Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures  

Algemene maatregelen   : Contact met de huid en de ogen vermijden. Indien gemorst, kan de vloer glad zijn. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten  

Noodprocedures    : Overbodig personeel weg laten gaan.  

6.1.2. Voor de hulpdiensten  

Beschermingsmiddelen   : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.  

Noodprocedures    : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 

      kiezelaarde. De ruimte ventileren.  

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de 

vloeistof een riolering of open water binnendringt.  

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal  

Reinigingsmethodes    : Met veel water afspoelen. Verontreinigde kleding reinigen. Het gemorste product zo snel 

      mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof 

      opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.  

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken  

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming. 
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van  : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van  

       dampen te de stof of het mengsel vermijden. 

Hygiënische maatregelen    : Normale hygiëne. Verontreinigde kleding reinigen. De handen en andere  

       blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, 

       roken of het werk te verlaten. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden     : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Beschermen tegen vorst.  

       Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. 

Onverenigbare materialen    : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.  

Opslagtemperatuur     : 5 - 35 °C  

Opslagplaats     : Opslaan in goed gesloten vaten. Beschermen tegen vorst.  

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1 Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:  

Passende technische maatregelen: Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.  

Persoonlijke beschermingsuitrusting: Handschoenen. Nauw aansluitende bril. 

Bescherming van de handen:  Handschoenen   

Bescherming van de ogen:  Nauw aansluitende bril 

Symbolen voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu 

Overige informatie: 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand     : Vloeibaar  

Kleur      : Kleurloos.  

Geur      : Zoet.  

Geurdrempelwaarde     : Geen gegevens beschikbaar  

pH      : 2,8 - 3,6  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)  : Geen gegevens beschikbaar  

Smeltpunt     : ≈ 0 °C  

Vriespunt      : Geen gegevens beschikbaar  

Kookpunt      : ≈ 100 °C  

Vlampunt      : Geen gegevens beschikbaar  

Zelfontbrandingstemperatuur    : Geen gegevens beschikbaar  

Ontledingstemperatuur    : Geen gegevens beschikbaar  

Ontvlambaarheid (vast, gas)    : Niet brandbaar.  

Dampspanning     : 24 hPa @ 20°C  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C   : Geen gegevens beschikbaar  

Relatieve dichtheid     : Geen gegevens beschikbaar  

Dichtheid      : 1,03 - 1,13 g/ml @ 25°C  

Oplosbaarheid     : Mengbaar met water.  

Log Pow      : Geen gegevens beschikbaar  

Viscositeit, kinematisch    : Geen gegevens beschikbaar  

Viscositeit, dynamisch    : 9000 - 15000 mPa·s @ 25°C  

Ontploffingseigenschappen    : Geen gegevens beschikbaar  

Oxiderende eigenschappen    : Geen gegevens beschikbaar  

Explosiegrenzen     : Geen gegevens beschikbaar 

9.2 Overige informatie 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1 Reactiviteit  

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. Bij verhitting: vorming van kleine hoeveelheden formaldehyde. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties  

Niet vastgesteld. 

10.4 Te vermijden omstandigheden  

Extreem hoge of lage temperaturen. 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen  

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Vormt bij verbranding: koolstofoxides (CO en CO2). 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
Acute toxiciteit (oraal)    : Niet ingedeeld  

Acute toxiciteit (dermaal)    : Niet ingedeeld  

Acute toxiciteit (inhalatie)    : Niet ingedeeld  

Huidcorrosie/-irritatie   : Niet ingedeeld 

       pH: 2,8 - 3,6 

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Ernstig oogletsel/oogirritatie    : Niet ingedeeld 

       pH: 2,8 - 3,6 

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid   : Niet ingedeeld  

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Mutageniteit in geslachtscellen    : Niet ingedeeld  

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Kankerverwekkendheid    : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie     : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Giftigheid voor de voortplanting   : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

STOT bij eenmalige blootstelling   : Niet ingedeeld  

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan  

 STOT bij herhaalde blootstelling   : Niet ingedeeld  

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan  

Gevaar bij inademing     : Niet ingedeeld  

Aanvullende informatie    : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan  

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke  : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. 

gezondheid en mogelijke symptomen  

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit  

Acute aquatische toxiciteit    : Niet ingedeeld  

Chronische aquatische toxiciteit    : Niet ingedeeld 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Persistentie en afbreekbaarheid    : Niet vastgesteld 

12.3. Bioaccumulatie 

Bioaccumulatie     : Niet vastgesteld 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie    : Voorkom lozing in het milieu 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval)     : Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en 

        verwijderen in overeenstemming met de plaatselijk geldende 

        voorschriften.       

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen  : Naar een erkende afvalverwerker afvoeren. Op een veilige manier  

        opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen     : Voorkom lozing in het milieu.  
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1 VN-nummer ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA 

VN nr. (ADR)    : Niet van toepassing  

VN nr. (IMDG)    : Niet van toepassing  

VN nr. (IATA)    : Niet van toepassing 

VN nr. (ADN)    : Niet van toepassing  

VN nr. (RID)    : Niet van toepassing 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  

Officiële vervoersnaam (ADR)   : Niet van toepassing  

Officiële vervoersnaam (IMDG)   : Niet van toepassing  

Officiële vervoersnaam (IATA)   : Niet van toepassing  

Officiële vervoersnaam (ADN)   : Niet van toepassing  

Officiële vervoersnaam (RID)   : Niet van toepassing 

14.3 Transportgevarenklasse(n)  

ADR  

Transportgevarenklasse(n) (ADR)  : Niet van toepassing  

IMDG  

Transportgevarenklasse(n) (IMDG)  : Niet van toepassing  

IATA  

Transportgevarenklasse(n) (IATA)  : Niet van toepassing  

ADN  

Transportgevarenklasse(n) (ADN)  : Niet van toepassing  

RID  

Transportgevarenklasse(n) (RID)  : Niet van toepassing  

14.4 Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR)   : Niet van toepassing  

Verpakkingsgroep (IMDG)   : Niet van toepassing  

Verpakkingsgroep (IATA)   : Niet van toepassing  

Verpakkingsgroep (ADN)   : Niet van toepassing  

Verpakkingsgroep (RID)   : Niet van toepassing 

14.5 Milieugevaren 

Milieugevaarlijk    : Nee  

Mariene verontreiniging   : Nee  

Overige informatie    : Geen aanvullende informatie beschikbaar  

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport    : Geen gegevens beschikbaar  

Transport op open zee   : Geen gegevens beschikbaar  

Luchttransport   : Geen gegevens beschikbaar  

Transport op binnenlandse wateren : Geen gegevens beschikbaar  

Spoorwegvervoer    : Geen gegevens beschikbaar 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften  

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH  

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH  

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Duitsland  

Referentie naar AwSV    : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend  

       (Indeling conform AwSV, bijlage 1) 

12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale wet  : Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen  

       emissies) inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV   

       (Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
Gegevensbronnen    : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16  

      december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels  

      tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van  

      Verordening (EG) nr. 1907/2006.  

Overige informatie    : Geen. 

 

VIB EU (REACH bijlage II)  

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieuaspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


