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ENVIROSEAL 

  

Productnaam     ENVIROSEAL    Distributeur 
Bedrijf      Wykamol Group Limited  Gevelprof 
        Unit 3, Boran Court   Hoge Rijndijk 207 c/d 
        Network 65 Business Park  2382 AL Zoeterwoude 
        Hapton, Burnley   T: 071-7511788 
        Lancashire. BB11 5TH   F: 071- 
         sales@wykamol.com   info@gevelprof.nl  
     www.wykamol.com    www.gevelprof.nl  

Telefoonnummer   0845 400 6666    071-7511788 

 

 

 

Gevaarlijke bestanddelen 

  Conc..   CAS   EINECS  Symbolen / R-zinnen 

Triethoxyoctyl-Silaan  1 - 10%   2943-75-1  220-941-2  Xi; R38 

 
 

Belangrijkste gevaren  Geen belangrijk risico 

 

 

Contact met de huid  Kan irritatie van de huid veroorzaken. Onmiddellijk afspoelen met veel water en  

zeep. Verwijder de verontreinigde kleding. Medische hulp inschakelen als de irritatie 

of symptomen blijven bestaan. 

Contact met de ogen Na het in contact komen met de ogen, onmiddellijk spoelen met geopende oogleden 

met veel water gedurende 15  minuten terwijl de oogleden geopend zijn. Medische 

hulp inschakelen als irritatie of symptomen blijven bestaan. 

Bij inhaleren                         Inademing Kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. Breng het slachtoffer  
 in de frisse lucht. 
 

Inslikken                               kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. BRAKEN NIET OPWEKKEN.  
Medische hulp inschakelen als irritatie of symptomen blijven bestaan. 
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

6. MAATGREGELEN BIJ ONGEWENST VERLIES 

7. OMGANG EN OPSLAG 

8. OMGANG EN OPSLAG 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Blusmiddelen                  Gebruik blusmiddelen die aangepast zijn aan de omringende brandcondities. 

Brandgevaar                Bij verbranding ontstaan irriterende stoffen, giftige stoffen en onaangenaam rook. 

Beschermingsmiddelen     Draag geschikte adembescherming indien nodig. 

 

 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen  Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen              Niet lozen in het riool. Voorkom verder morsen voor zover dit veilig is. 

Reinigingsmethode              Absorbeer met lijzig, absorberend materiaal. Veeg restanten weg.  
Plaats het materiaal in gelabelde verpakking voor disponeren. Reinig  
het desbetreffende oppervlak grondig met voldoende water. 

 

 

Omgang             Vermijd oog- en huidcontact. Verzeker u van voldoende ventilatie van 

het werkgebied. Pas de meest praktische overwegingen toe bij 

verwerking, dragen en disponeren.  

Opslag             Plaats uw voorraad op een veilige, droge en vorstvrije plek. Houd uit de 

buurt van kinderen, direct zonlicht, warmtebronnen en voedsel. 

 

 

Organisatorische maatregelen          Verzeker u van voldoende ventilatie van het werkgebied. 

Hand bescherming           Chemische weerbaarheidshandschoenen (PVC). 

Oog bescherming                                        In geval van spetterende of vervliegende toepassing een          
                                                                        geschikt bevonden veiligheidsbril dragen. 
 
Veiligheidsuitrusting            Draag veiligheidskleren. 

 

 

Omschrijving              Vloeistof  
Kleur               Wit 
Geur               Nihil 
pH               Circa 7 
Kookpunt              Circa 100°C 
Vlampunt              > 100°C 
Vlambare limieten             Niet valmbaar 
Relatieve dichtheid             0.99 – 1.01 
Water soliditeit              mengbaar met water 
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

11 . GIFTIGHEIDS INFORMATIE 

12 . ECOLOGISCHE INFORMATIE 

13 . DEPONERINGSOVERWEGINGEN 

14. TRANSPORT INFORMATIE 

15. REGULERENDE INFORMATIE 

16. OVERIGE INFORMATIE 

Stabiliteit                 Stabiel onder normale condities 

 

 

Giftigheidsinformatie    Geen gevallen bekend 

 

 

Ecologische informatie  Geen gevallen bekend 

 

 

Algemene informatie Deponering dient te geschieden in overeenstemming met alle lokale en  

nationale regelgevingen.  

Deponeringsmethoden Neem contact op met een erkend afvalverwerkingsbedrijf.  Bij deponering 

binnen de EU dienen de voorschriften van de Europese afvalcatalogus en/of 

de EURAL in acht te worden genomen. 

Deponering van verpakking Lege verpakking komt in aanmerking voor afvalverwerking of recycling. 

 

 

Toelichtende informatie  Dit product is niet geclassificeerd voor chemisch vervoer. 

 

 

Symbolen   Xi-Irriterend  

 

 

Risico classificatie  NSH (No Significant Hazards) 

 

 
Tekst van risicoclassificatie  R38 – Irriterend voor de huid. 
in Sectie2   
Overige informatie De verschafte informatie in dit Veiligheidsblad is opgesteld als handleiding  

voor veilig gebruik, opslag en omgang met het product. Er is naar onze 
volledige kennis met zorgvuldigheid vormgegeven  aan deze informatie ten 
tijde van de datum van publicatie. Er is geen garantie op de accuratesse van 
de informatie. De informatie is gericht op het specifieke aangeduide 
materiaal en mogelijk niet geldend voor gecombineerd gebruik met andere 
materialen en/of in andere processen.  
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