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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE FIRMA 

 

Productnaam ZIPPER® 

Leverancier MODIFY B.V. 
Adres Helmkade 4 

NL-1901 BM  Castricum 
Nederland 

Telefoon +31  (0)251  657613 
Telefax +31  (0)251  670894 
E-mail dirkse.modify@wxs.nl 

  

2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 

Bestanddelen/ 
Chemische naam 

CAS-No EINECS Gehalte 
% 

Symbolen

 

R-zinnen 

Polyether 
gemodificeerde 
trisiloxaan 

134180-76-0

  

75 Xi/Xn  20/21-38-
41-51/53 

  

3. RISICO S 

 

Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid. 
Irriterend voor de huid. 
Gevaar voor ernstig oogletsel. 
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 
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4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

 
Oogcontact 

 
Onmiddellijk gedurende tenminste 10 minuten 
spoelen met schoon water. Hierbij de 
oogleden van elkaar houden.  

 

Onmiddellijk een arts (bij voorkeur een 
oogspecialist) raadplegen en hem de 
verpakking, het etiket of dit 
veiligheidsinformatieblad tonen. 

Huidcontact 

 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

 

Onmiddellijk huid spoelen met water, daarna 
met water en zeep. 

 

Een arts raadplegen en hem de verpakking, 
het etiket of dit veiligheidsinformatieblad 
tonen. 

Inademing 

 

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht 
brengen. 

 

Wanneer slachtoffer niet ademt, kunstmatige 
beademing toedienen. 

 

Wanneer ademhaling moeilijk gaat, 
slachtoffer zuurstof toedienen. 

 

Onmiddellijk een arts raadplegen en hem de 
verpakking, het etiket of dit 
veiligheidsinformatieblad tonen. 

Inname 

 

Ingeval van inslikken, direct de mond spoelen 
met water. 

 

Een arts raadplegen en hem de verpakking, 
het etiket of dit veiligheidsinformatieblad 
tonen. 

  

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN. 

 

Geschikte blusmiddelen 

 

Koolzuur (kooldioxide). 

 

Schuim. 

 

Poeder.  

 

Water (sproeinevel). 
Gevaarlijke thermische 
ontleding- of 
verbrandingsproducten 

 

In geval van brand kunnen de volgende 
stoffen vrijkomen: kooldioxide, koolmonoxide, 
silicium dioxide 

Specifieke methoden/verdere 
informatie 

 

Voorkom dat verontreinigd bluswater in het 
oppervlaktewater of in de riolering terecht 
komt. 

Beschermende maatregelen voor 
brandweerlieden 

 

Bij brandbestrijding persluchttoestel en 
geschikte beschermende kleding dragen. 
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6. MAATREGELEN BIJ HET ONVRIJWILLIG VRIJKOMEN VAN DE STOF OF 

HET PREPARAAT 

 

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen 

 

Houd toezicht op het dragen van geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens 
het opruimen van een morsing. Dit betekent 
het dragen van bescherming voor de ogen, 
chemicaliënbestendige handschoenen, 
laarzen en beschermende kleding. 

Voorzorgsmaatregelen voor het 
milieu 

 

Morsingen of lozingen op oppervlaktewater 
en in rioolsystemen dienen te worden 
vermeden. 

Methoden voor opruimen 

 

Gemorste stof opnemen met zand, aarde of 
een ander geschikt absorptiemiddel. 
Inzamelen in geschikte vaten voor 
afvalverwijdering. Het verontreinigde gebied 
spoelen met water en het spoelwater 
opvangen in geschikte vaten voor 
afvalverwijdering. 

  

7. HANTEREN EN OPSLAG 

  

Algemeen 

 

Voor het gebruik het etiket goed lezen. 
Voorzorgsmaatregelen voor 
Veilig hanteren 

 

Nevel niet inademen 

 

Contact met ogen en huid vermijden 

 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

 

Gezicht en handen wassen voor eten, drinken 
of roken en na toepassing. 

Voorzorgsmaatregelen voor 
Veilig opslaan 

 

Buiten bereik van kinderen houden. 

 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en 
dierenvoeder. 

 

Opslaan in originele verpakking, goed 
gesloten en op een veilige plaats. 
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8. MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN BLOOTSTELLING EN 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 

Bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt geadviseerd minimaal de op het 
etiket aangegeven beschermingsmiddelen te gebruiken. 

Indien dit niet mogelijk is dienen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te worden 
verstrekt:  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Algemeen 

 

Contact met ogen, huid en kleding vermijden. 

 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

 

Nevel niet inademen. 

 

Gezicht en handen wassen voor eten, drinken 
of roken en na toepassing. 

Ogen 

 

Draag beschermingsmiddel voor de ogen en 
het gezicht. 

Handen 

 

Draag geschikte chemicaliënbestendige 
(PVC) handschoenen. 

Huid 

 

Draag geschikte beschermende kleding. 
Ademhalingssysteem 

 

Ademhalingsbeschuttingsmiddel. 

  

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Verschijningsvorm Vloeistof 
Kleur Lichtgeel 
Geur Karakteristiek 
Smeltpunt Niet gemeten 
Kookpunt Niet gemeten 
Dampspanning Niet gemeten 
Dichtheid 1,02 g/cm3 (bij 25 °C) 
Oplosbaarheid in water oplosbaar 
pH 8 (bij 40 g/l & 25 °C) 
Viscositeit (dynamisch) 40-90 mPa.s 
Vluchtige organische bestanddelen 

 

geen 
Vlampunt 102 °C (DIN 51758) 
Verdelingscoëfficient n-
Octanol/Water 

Onbekend 
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
Te vermijden omstandigheden Geen bij normale opslag en hanteren. 
Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bij normale opslag en 

hanteren. 
Gevaarlijke polymerisatie Geen. 
Stabiliteit Product is stabiel bij normale opslag. 
Gevaarlijke ontledingsproducten Geen gevaarlijke ontledingsproducten bij normale 

opslag en hanteren. 

  

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 

Acuut oraal LD50 rat: 3200 mg/kg 
Acuut inhalatie LC50 rat: 1,08 mg/l (duur 4 uur) 
Acuut dermaal LD50 konijn: 1550 mg/kg 

LD50 rat: > 2000 mg/kg 
Huidirritatie Konijn: licht irriterend 
Oogirritatie Konijn: sterk irriterend 
Sensibilisatie Cavia: niet sensibiliserend 
Opmerking Gegevens gebaseerd op het 100% onverdunde 

product. 

  

12. ECOLOGISCH INFORMATIE 

 

Ecotoxicologische effecten  

Vis  LC50 regenboogforel: 2,1 mg/l 
Daphnia LC50 1,1 mg/l (Daphnia magna) 
Algen EC50 biomassa toets: 28,2 mg/l  

EC50 grooeipercentage: 152,2 mg/l  
Soort:: Scenedesmus subspicatus 

Opmerking Gegevens gebaseerd op het 100% onverdunde 
product. 
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13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

  

Afvalverwijdering Bij verwijdering van afvalstoffen dient locale, 
provinciale en nationale wetgeving in acht te worden 
genomen. 

Afvoer lege verpakkingen Overeenkomstig de afspraken in het Convenant 
inzake resten en gebruikte verpakkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen

 

is voor de verwijdering 
van lege verpakkingen een instructie op het 
productetiket opgenomen. 
Voor aangebroken verpakkingen met restanten geldt 
dat deze ingeleverd moeten worden bij een KCA-
depot. 

  

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 

Transport over land  

UN-Nummer 3082 
Klasse 9 III 
Verzendnaam MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (trisiloxaan)

 

Gevarenkaart 90GM6-III 
Gevaarsidentificatienummer

 

90 
ADR Etiket(ten) 9   

   

Sea transport (IMDG)  

UN-No 3082 
Class 9 
Packing group III 
MFAG  
EmS F-A S-F 
Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
Hazard release Polyethersiloxane 
Label 9 
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Air transport (ICAO/IATA)  

UN-No 3082 
Class 9 
Packing group III 
Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
Hazard release Polyethersiloxane 
Label 9 

  

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

 

Toelatingsnummer Niet toelatingsplichtig 
Actieve stoffen Gemodificeerde polyether trisiloxaan 

  

Gevarensymbolen 

Schadelijk Milieugevaarlijk 
Waarschuwingszinnen (R  zinnen) 

 

Schadelijk bij inademing en opname door de 
mond.(R20/21) 

 

Irriterend voor de huid (R38) 

 

Gevaar voor ernstig oogletsel (R41) 

 

Vergiftig voor in het aquatisch milieu levende 
organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 
(R51/53) 

Veiligheidszinnen (S  zinnen) 

 

Buiten bereik van kinderen bewaren (S2). 

 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en 
van dierenvoeder (S13). 

 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik 
(S20/21). 

 

Aanraking met de huid vermijden (S24). 

 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen (S26). 

 

Draag geschikte beschermende kleding, 
handschoenen en een beschermingsmiddel 
voor de ogen/voor het gezicht(S36/37/39).  
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16. OVERIGE INFORMATIE 

 
Versienummer 1 
Versiedatum 2006-01-13 
Manufacturer disclaimer De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte 

gegevens zijn zover ons bekend correct op de 
aangegeven datum van uitgifte. Deze informatie is 
uitsluitend bedoeld als handleiding voor het veilig 
hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, 
verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd 
worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. 
De informatie heeft uitsluitend betrekking op het hierin 
vermelde product en is niet zonder meer geldig 
wanneer het samen met andere producten of in enig 
ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst van 
dit veiligheidsinformatieblad wordt vermeld.  

  

EINDE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
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