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Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Produktnaam: FAST FIX GEL

Codenummer: 3302

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

Gebruik produkt: PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen. 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

Tel: +31 (0) 77 476 2368

Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel (in geval van nood): NVIC+31(0)30 2748888.Uitsl.voor prof.hulpverl.

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (DSD/DPD): Xi: R36/37/38

Indeling (CLP): STOT SE 3: H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; -: EUH202

Negatieve effecten: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen (CLP):  

Gevarenaanduidingen: H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en 

oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Signaalwoorden: Waarschuwing

Gevarenpictogrammen: GHS07: Uitroepteken

[vervolgd..]
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Veiligheidsaanbevelingen: P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280: Beschermende handschoenen dragen.

P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen.

P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Etiketteringselementen (DSD/DPD):  

Gevarensymbolen: Irriterend.

R-zinnen: R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

S-zinnen: S23: damp niet inademen.

S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen.

S37: Draag geschikte handschoenen.

P-zinnen: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen vast. Buiten 

het bereik van kinderen houden.

2.3. Andere gevaren

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke ingrediënten:

ETHYL-2-CYAANACRYLAAT

EINECS CAS Indeling (DSD/DPD) Indeling (CLP) Procent

230-391-5 7085-85-0 Xi: R36/37/38 Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; 
Skin Irrit. 2: H315

90.000%

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid 

vastgeplakt zitten. Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Ne tirez pas la peau 

collée à part. Elke verlijmde huid moet voorzichtig uit elkaar worden gepeld, bij voorkeur 

na weken in een warm sopje. In geval van grote lekkages op de huid, kunnen 

oppervlakkige brandwonden optreden - te behandelen dienovereenkomstig. Als de 

irritatie aanhoudt, een arts raadplegen. [vervolgd..]
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Kontact met ogen: Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Als het ooglid gesloten 

is, niet met geweld openen. Dek af met natte doeken gedrenkt in warm water. 

Onmiddellijk medische hulp, in het geval vaste deeltjes van uitgeharde cyanoacrylaat 

achter het oog, deze veroorzaken krassen. Houd het oog bedekt met natte pad tot de lijm 

loskomt, meestal 1-3 dagen. (Cyanoacrylate zal hechten aan proteïne van het oog, 

waardoor een tranende ogen dat onthechten helpt). 

Inslikken: Het product zal direct in de mond te polymeriseren, waardoor het bijna onmogelijk is om 

te slikken, pas op voor mogelijke verstikkingsgevaar. Zorg ervoor luchtwegen niet 

verstopt zijn. Speeksel zal het verharde product van de mond scheiden gedurende een 

periode van uren. Raadpleeg een arts. 

Inademen: Verwijder de patiënt van de blootstelling, zonder uw eigen veiligheid in gevaar te 

brengen. Bij klachten arts ontbieden. In case of complaints consult doctor. En cas de 

réclamation, consulter un médecin. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. 

Cyanoacrylaten lijmt de huid in seconden. In het geval van grote lekkages op de huid, 

kunnen oppervlakkige brandwonden optreden - dienovereenkomstig te behandelen. 

Kontact met ogen: Cyanoacrylaten lijmt oogleden in seconden. Er kunnen zich irritatie en roodheid 

voordoen. De ogen kunnen overvloedig tranen. 

Inslikken: De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen. Het product zal direct in 

de mond te polymeriseren, waardoor het bijna onmogelijk is om te slikken, pas op voor 

mogelijk verstikkingsgevaar. 

Inademen: De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. 

Blootstelling kan hoesten of hijgen tot gevolg hebben. 

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: Onmiddellijke effecten kunnen na kortdurende blootstelling worden verwacht. 

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

Onmiddellijke/spec. behandeling: Uitrusting voor oogbaden moet in het gebouw aanwezig zijn. 

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregele

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Tegen alcohol bestand schuim. Droog chemisch poeder. Koolstofdioxide. Gebruik 

waterspray om houders af te koelen. 

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

Blootstellingsgevaren: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit 

koolstofdioxide/koolstofmonoxide. Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, 

bestaande uit stikstofoxiden. Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. 

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om 

aanraking met huid en ogen te vermijden. 
[vervolgd..]
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Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Het gebied onmiddellijk ontruimen. Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden 

aangaande persoonlijke bescherming. De verontreinigde plek met 

waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd personeel voorkomen. 

Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van 

vloeistof te voorkomen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container 

overpompen en op een gepaste manier afvoeren. Of polymeriseren langzaam met water 

(~ 10: 1, lijm : water) en dan opschrapen. 

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. 

Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hanteringsvereisten: Direct kontact met de substantie vermijden. Zorg dat er voldoende ventilatie in het 

gebied is. Produkt niet in een afgesloten ruimte hanteren. Het vormen of verspreiden 

van nevels in de lucht vermijden. Vochtigheidsgraad moet> 35% zijn om ongemak te 

minimaliseren. 

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

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. Niet aan direct zonlicht blootstellen. 

De houder goed gesloten houden. Niet aan ontstekingsbronnen blootstellen. Gekoelde 

opslag (2-80°C) wordt aanbevolen voor optimale houdbaarheid. 

Geschikte verpakking: Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard. 

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen. 

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling: Geen gegevens beschikbaar.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Geen gegevens beschikbaar.

[vervolgd..]
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Zorg dat alle in paragraaf 7 van VIB 

vermelde technische maatregelen genomen zijn. 

Bescherming van ademhaling: Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in geval van nood. 

Ademhalingsapparaat met deeltjesfilter. Damp/gasfilter type A: organische gassen 

(EN141). 

Bescherming van de handen: Nitril handschoenen. Viton handschoenen. 

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril met zijkleppen. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is. 

Bescherming van de huid: Beschermende kleding. 

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Emulsie 

Kleur: Kleurloos 

Geur: Scherp 

Verdampingssnelheid: Verwaarloosbaar 

Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria) 

Oplosbaarheid in water: Reageert met water. 

Ook oplosbaar in Aceton. 

Viscositeit: Viscieus 

Viscositeit, waarde: 500-900cPs

Viscositeit, testmethode: Brookfield RVT, "T"-spindle C, 2.5rpm 

Kookpunt/bereik°C: >150 Vlampunt °C >85

Dampdruk: ~0.04mmHg@25°C Relatieve dichtheid: ~1.10

pH: Approx. 7

9.2. Overige informatie

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar.

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Stabiel bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. Polymeriseerd snel met water. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of 

opslagomstandigheden. Polymerisatie kan voorkomen bij blootstelling aan 

omstandigheden of hieronder vermelde materialen. Het polymerisatieproces kan snel 

zijn. 

[vervolgd..]
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10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Hitte. Direct zonlicht. Vochtige lucht. Vochtigheid. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Water. Alkaliën. Aminen. Alcoholen. Sterke oxideermiddelen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprod: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. Bij verbranding worden giftige 

dampen afgegeven, bestaande uit kooldioxide / koolmonoxide. Bij verbranding worden 

giftige dampen afgegeven, bestaande uit stikstofoxiden. 

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gevaarlijke ingrediënten:

ETHYL-2-CYAANACRYLAAT

ORL RAT LD50 >5 ml/kg

Relevante effecten voor mengsel:

Effect Route Basis

Irritatie OPT INH DRM Gevaarlijk: berekend

Symptomen / blootstellingsroutes

Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. 

Cyanoacrylaten lijmt de huid in seconden. In het geval van grote lekkages op de huid, 

kunnen oppervlakkige brandwonden optreden - dienovereenkomstig te behandelen. 

Kontact met ogen: Cyanoacrylaten lijmt oogleden in seconden. Er kunnen zich irritatie en roodheid 

voordoen. De ogen kunnen overvloedig tranen. 

Inslikken: De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen. Het product zal direct in 

de mond te polymeriseren, waardoor het bijna onmogelijk is om te slikken, pas op voor 

mogelijk verstikkingsgevaar. 

Inademen: De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. 

Blootstelling kan hoesten of hijgen tot gevolg hebben. 

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: Onmiddellijke effecten kunnen na kortdurende blootstelling worden verwacht. 

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ekotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak: Geen gegevens beschikbaar. 

[vervolgd..]
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12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Niet potentieel bioaccumuleerbaar. 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Beschouwd als zeer laag als gevolg van de snelle polymerisatie met water. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Verwaarloosbare ecotoxiciteit. 

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd 

afvalverwerkingsbedrijf verwijderen. Polymeriseert langzaam met water (10: 1 lijm: 

water). Gehard product kan worden afgevoerd naar vuilstortplaatsen door erkende 

aannemers. 

EAC code: 08 04 09

Verwijderen van verpakking: Verwijderen door naar een goedgekeurde stortplaats te brengen of door middel van een 

andere methode voor gevaarlijk of giftig afval. 

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale 

voorschriften met betrekking tot verwijdering. 

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

UN Nr: UN3334

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam: VLOEISTOF, ONDERWORPEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LUCHTVAART, 

N.E.G.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Transportklasse: 9

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep: III

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee Mariene verontreiniging: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen: Geen speciale voorzorgsmaatregelen. 
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Rubriek 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of 

het mengsel. 

Rubriek 16: Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie: Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010.

*Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd.

Zinnen van deel 2 / 3: EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en 

oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Lijst van afkortingen: PNEC = predicted no effect level

DNEL = derived no effect level

LD50 = median lethal dose

LC50 = median lethal concentration

EC50 = median effective concentration

IC50 = median inhibitory concentration

dw = dry weight

bw = body weight

cc = closed cup

oc = open cup

MUS = mouse

GPG = guinea pig

RBT = rabbit

HAM = hamster

HMN = human

MAM = mammal

PGN = pigeon

IVN = intravenous

SCU = subcutaneous

SKN = skin

DRM = dermal

OCC = ocular/corneal

PCP = phycico-chemical properties
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Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen 

uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan 

niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren 

van het hierboven vermelde produkt. 

[laatste pagina]


