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1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 
Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in 

overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) 
Handelsnaam RPA-S Lijm 
Toepassing Zie Technischinformatieblad 
Fabrikant Gerco Brandpreventie B.V./RED profs 

Vrouwenmantel 5 
2871 NJ  Schoonhoven 
Nederland 
Tel. +31 (0) 182 76 00 28 
Fax. +31 (0) 182 76 00 29 

In geval van nood Tel. +31 (0) 182 76 00 28 
 

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Niet ingedeeld als gevaarlijk product  
Symptomen bij gebruik:  
Contact met de huid Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken 
Inademing Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een 

ernstig risico in te houden. 
Contact met de ogen Gevaar voor oogletsel bij rechtstreeks contact. 
Inslikken Kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. 

De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde 
product. 

 

3 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
Stof/preparaat Preparaat 
Voor de gezondheid of voor het milieu 
gevaarlijke stoffen (richtlijn 67/548/EEG) 

 
 

Naam component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bijlage-nummer Indeling 

Natriumsilicaat Tussen 15 en 20% 1344-09-8 ----- ----- Xi; H315,H319,H335 
 

 

4 EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademing In frisse lucht laten ademen. 
Contact met de huid Onmiddellijk wassen met water. 
Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met water en deskundig medisch advies 

inwinnen. 
Inslikken Geen braken opwekken. De mond spoelen met water en 

water drinken (alleen als persoon bij bewustzijn is). 
Algemene informatie Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste 

ontwikkeling of irritatie ontwikkelt. 
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5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Brandklasse Niet brandbaar 
Aangrenzende branden Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt 
 
 

 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Het gemorste product kan glad zijn. 
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu Milieuschade als gevolg van RPI-A Lijm is niet bekend. 
Reinigingsmethoden Indien gemorst, opnemen met absorptiemiddelen, zoals 

zand, aarde en dergelijke en dit als afval verwijderen 
volgens de lokale regelgeving. Eventueel reinigen met 
water en zeep. Geen organische oplosmiddelen 
gebruiken. Voorkom dat het materiaal in riool of open 
water afloopt.  
Bij vervuiling van rioleringen of open water de 
plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid 
waarschuwen. 

 

7 OPSLAG EN HANTERING 
Opslag De gebruikelijke zorgvuldigheden, die voor het omgaan met 

chemische- en reinigingsmiddelen gelden, dienen in acht te 
worden genomen. 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 
30°C. 

Hantering Contact met huid, ogen en kleding vermijden 
 

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 
Persoonlijke bescherming Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten. 
Ademhalingsbescherming Geen bescherming is vereist, indien men voldoende ventilatie 

handhaaft. 
Huidbescherming Het dragen van geschikte handschoenen wordt aangeraden. 
Oogbescherming Oogbescherming is enkel nodig wanneer het product kan 

opspatten. 
Algemene hygiene  Contact met huid, ogen en kleding vermijden. 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
 

 

 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
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Fysische toestand bij 20°C Hoog viskeuze vloeistof 
Kleur Wit 
Geur Nauwelijks waarneembaar 
pH waarde Circa 12 
Dichtheid [kg/dm³] Circa 1400 
Oplosbaarheid in water Gedeeltelijk 
Vlampunt [°C] Niet van toepassing 
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] Niet van toepassing 

 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit en reactiviteit Stabiel onder normale omstandigheden. Het product 

reageert met aluminium, zink, tin en legeringen van deze 
metalen, onder vorming van waterstofgas, welk een explosief 
mengsel kan vormen met lucht. Kan heftig reageren in 
contact met zuren. 

Gevaarlijke ontbindingsproducten Geen in normale omstandigheden. 
 

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Informatie betreffende 
toxicologische effecten 

Met het product is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. 
Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG 
is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. 
Eventueel toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3. 

 

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Informatie betreffende 
toxicologische effecten 

Met het product is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. 
Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG 
is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in 
rubriek 15. Eventueel milieubelastende componenten zijn 
vermeld in rubriek 3. 

 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Algemeen Restanten en de verpakking van het product als chemisch 

afval afvoeren, volgens lokale regelgeving. Voorkom dat 
restanten in riool of open water aflopen. Bij vervuiling van 
rioleringen of open water de plaatselijke gemeente of 
verantwoordelijke overheid waarschuwen. 
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14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
Algemene informatie Niet geclassificeerd. 
Noodmaatregelen bij ongeval Zelfs kleine hoeveelheden gelekt product opruimen. 

Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen. 
Omstanders uit de gevarenzone houden. 
 

  
15 WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
Symbo(o)l(en) Geen 
H-zinnen H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H335: kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H315: veroorzaakt huidirritatie 

P-zinnen P264: na het werken met dit product lichaamsdelen die in 
aanraking zijn geweest met het product grondig wassen 
P280: beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 
P305+P351+P338: bij contact met de ogen: Voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen 
P337+P313: bij aanhoudende oogirritatie een arts 
raadplegen 
P261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel 
vermijden 
P271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 
gebruiken 
P312: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts 
raadplegen 
P302+P352: bij contact met de huid met veel water en zeep 
wassen 
P321: specifieke behandeling vereist, zie H-zinnen 
P332+P313: bij huidirritatie een arts raadplegen 
P362: verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens 
deze opnieuw te gebruiken 
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16 OVERIGE INFORMATIE 
Waarschuwing Buiten bereik van kinderen houden 

Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen 
en deskundig medisch advies inwinnen 

Aanbevolen toepassingen en 
beperkingen 

Zie Technischinformatieblad voor gedetailleerde 
inlichtingen 

Lijst van relevante H-zinnen (rubriek 3) H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H335: kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H315: veroorzaakt huidirritatie 

  
De informatie, gegeven in dit Veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 
genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling dat het product zal worden gebruikt 
op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de 
meest recente, bij ons bekende informatie en worden zo nodig regelmatig door ons herzien. Het is 
de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, 
alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van 
dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit Veiligheidsinformatieblad, zo nodig in 
aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden. 

 
 
Identificatie van het product RPA-S Lijm 
REACH informatie 
Chemische veiligheidsbeoordeling 
volgens Bijlage 1 (EG) 1907/2006 

Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of 
experiment dient een zorgvuldige materiaalgeschiktheid en 
veiligheidsstudie uitgevoerd te worden 

Aard van gevaar Zie rubriek 2 
Inademing Zie rubriek 2 
Contact met de huid Zie rubriek 2 
Contact met de ogen Zie rubriek 2 
Inslikken Zie rubriek 2 
Milieugevaar Zie rubriek 12 

 

De inhoud en het format van dit Veiligheidsinformatieblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 
(REACH). 
 
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad werd verkregen uit bronnen die, 
naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - 
uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik 
of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en 
ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze 
dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het 
product. Dit Veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt.  
Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit 
Veiligheidsinformatieblad niet van toepassing is. 

 Einde document 


