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

1.1 Productidentificatie 

Handelsnaam : ALPA-SIL 32 LM B 
 

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

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: Vormen- en modelbouw 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Fabrikant/Leverancier 
 
CHT R. BEITLICH GMBH 
Bismarckstraße 102 
72072 Tübingen 
Duitsland  
Tel.: +49(0)70 71 15 40  
info@cht.com  

BEZEMA AG 
Kriessernstrasse 20 
9462 Montlingen 
Zwitserland  
Tel.: +41(0)71 763 88 11 
bezema@bezema.com  

 
Importeur : -  

- 
- 
- 
-  
- 
 

 
Verantwoordelijke afdeling : CHT R. BEITLICH GMBH 

BEZEMA AG 
Product veiligheid 
msds@cht.com 
product.safety@bezema.com 
 

 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

: +49(0)70 71 15 40 (Duitsland, 24 uur) 
+41(0)71 763 88 11 (Zwitserland, 24 uur)  
 

 

2. Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. 

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

 
 

ALPA-SIL 32 LM B 

Versie 1.0  Herzieningsdatum 10.01.2013 Printdatum 11.01.2013  

 

2 / 10 

 
2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)  

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. 

2.3 Andere gevaren 

Volgens onze laatste kennisstand bevat het product –zoals in bijlage XIII van de verordening (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH)- geen persistenten, bioaccumulatieven of milieutoxische substantie (PBT sub-
stanties) respectievelijk zeer persistente of bioaccumulatieve substanties (vPvB substanties). 
 

 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

3.2 Mengsels 

Chemische omschrijving : additievernettend silicoonpolymeer 
 

 
Opmerkingen :  Geen gevaarlijke bestanddelen overeenkomstig de Verorde-

ning (EG) 1907/2006 
 

 

4. Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen advies : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. 
 

Bij inademing : In de frisse lucht brengen. 
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. 
 

Bij aanraking met de huid : Bij huidkontakt,door middel van een doek of papier verwijde-
ren. 
Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. 
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. 
 

Bij aanraking met de ogen : Bij aanraking met de ogen lenzen uitdoen en onmiddellijk met 
veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten-
minste 15 minuten. 
Een arts raadplegen. 
 

Bij inslikken : Mond spoelen met water. 
GEEN braken opwekken. 
Onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Gevaren : Zie paragraaf 2 en 11. 
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4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling : Geen gegevens beschikbaar. 
 

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
 

: Kooldioxide (CO2) 
Watersproeistraal 
Droogpoeder 
Schuim 
 

Ongeschikte blusmiddelen 
 

: Sterke waterstraal 
alkalisch bluspoeder 
 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 
 

: Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. 
Bij een brand kan vrijkomen: 
Koolstofoxiden 
Siliciumdioxide 
 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor brandweerlie-
den 
 

: Bij brand een persluchtmasker dragen. 
 

Nadere informatie 
 

: Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. 
Bij brand, de rook en dampen niet inademen. 
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten ver-
wijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. 
 

 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Persoonlijke voorzorgsmaat-
regelen  
 

: Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Verontreinigde vloeren worden uitzonderlijk glad. 
 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen  
 

: Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bo-
dem. 
Plaatselijke wettelijke voorschriften in acht nemen. 
 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden  : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, 
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 zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). 
Geen basische chemiebinder gebruiken. 
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen. 
Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. 
 

 

7. Hantering en opslag 

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

Advies voor veilige hantering 
 

: Vorming van aërosol vermijden. 
Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de 
werkplaats. 
Wegens het ontbindingsgevaar verontreinigingen van elke 
aard (vooral zwaar metalen) en alcalien op afstand houden. 
De verpakking niet hermetisch sluiten. 
 

Advies voor bescherming 
tegen brand en explosie 
 

: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische 
lading te voorkomen. 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 
Product kan waterstof afsplitsen. 
Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. 
 

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 
 

: Steeds in tanks/containers bewaren, die overeenstemmen 
met de voorwaarden van de originele verpakkingen. 
Op een droge en koele plaats bewaren. 
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen. 
De verpakking niet hermetisch sluiten. 
Enkel in container met ontgassingsventiel bewaren. 
Geschikt materiaal voor tanks en pijpleidingen: 
kunststof 
coatet staal 
Ongeschikt materiaal voor tanks en pijpleidingen: 
niet gecoate metalen 
 

Advies voor gemengde op-
slag 
 

: Onverenigbaar met oxidatiemiddelen. 
Onverenigbaar met zuren en basen. 
Wegens het ontbindingsgevaar verontreinigingen van elke 
aard (vooral zwaar metalen) en alcalien op afstand houden. 
 

Duitse opslagclassificatie 
 

: 10 Brandbare vloeistoffen niet in Opslagklasse 3 
 

7.3 Specifiek eindgebruik  

Opmerking 
 

: Voor het gebruik van deze stof/dit mengsel de technische 
richtlijnen raadplegen. 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters 

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd. 
 
 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Technische maatregelen 

Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats. 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bescherming van de adem-
halingswegen 

: Op niet genoeg verluchte werkplaatsen en bij spuitverwerkin-
gen is adembescherming noodzakelijk. 
Aanbevolen filtertype: 
Combinatiefilter A/P 
 

Bescherming van de handen : Gefluorideerd rubber 
Beschermingsindex Klasse 2 
Penetratietijd: 30 - < 60 min 
Handschoendikte: > 0,7 mm 
 
 

 : De verkregen doordrenkingstijden volgens EN 374 Deel III 
worden niet vastgesteld onder normale werkomstandigheden. 
Daarom wordt een maximale gebruikstijd aangeraden van 
50% van de doordrenkingstijd. 
De keuze voor een geschikte handschoen is niet alleen af-
hankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteits-
aspecten, en verschilt van fabrikant tot fabrikant. 
 

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril 
 

Huid- en lichaamsbescher-
ming 

: Draag geschikte beschermende kleding. 
 

Hygiënische maatregelen : Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 
Dampen, aërosol niet inademen. 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. 
 

Beheersing van milieublootstelling 

Algemeen advies : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bo-
dem. 
Plaatselijke wettelijke voorschriften in acht nemen. 
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9. Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen : pasta  
 

Kleur 
 

: transparant 
 

Geur 
 

: kenmerkend 
 

Vlampunt 
 

: > 100 °C  
 

Ontstekingstemperatuur 
 

: > 400 °C  
 

Onderste explosiegrens 
 

: 4 %(V) 
Waterstof 
 

Bovenste explosiegrens 
 

: 74 %(V) 
Waterstof 
 

Oxiderende eigenschappen 
 

: niet van toepassing 
 

Zelfontbrandingstemperatuur 
 

:  400 °C  
Waterstof 
 

pH 
  

: niet van toepassing 
 

Smeltpunt/-traject 
 

: geen gegevens beschikbaar 
 

Kookpunt/kooktraject 
 

: geen gegevens beschikbaar 
 

Dampspanning 
 

: < 100 hPa  
bij 20 °C  
 

Dichtheid 
 

: 1,08 g/cm3 
bij 23 °C  
Methode: DIN 53479 
 

Oplosbaarheid in water 
 

: onoplosbaar 
 

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water 
 

: niet van toepassing 
 

Viscositeit, dynamisch 
 

: 20.000 mPa.s 
bij 23 °C 
Brookfield HBTD 
 

Relatieve dampdichtheid 
 

: niet van toepassing 
 

Verdampingssnelheid : niet van toepassing 
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9.2 Overige informatie 

Geleidingsvermogen 
 

: niet bepaald 
 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden.  
 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties 
 

: Product kan waterstof afsplitsen. 
Potentieel exothermisch gevaar. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden omstandighe-
den 
 

: Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen 
 

: Oxidatiemiddelen 
Alcoholen 
Aldehyden 
Zuren en basen 
Wegens het ontbindingsgevaar verontreinigingen van elke 
aard (vooral zwaar metalen) en alcalien op afstand houden. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke ontledingspro-
ducten 
 

: Waterstof 
 

Thermische ontleding 
 

: > 200 °C 
 

 

11. Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit 

Acute orale toxiciteit : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

Acute dermale toxiciteit : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

Huidcorrosie/-irritatie 
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Huidirritatie : Aanhoudende aanraking met de huid kan huidirritatie veroor-
zaken. 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Oogirritatie : Aanraking met de ogen kan irritatie veroorzaken. 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Sensibilisatie : Geen sensibiliserende werking bekend. 
 

 

12. Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit 

Toxiciteit voor vissen : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

 
Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde water-
dieren 

: Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

 
Toxiciteit voor algen : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 

 
 
Toxiciteit voor bacteriën : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 

 
 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Biologische afbreekbaarheid : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

 
Fysisch-chemische verwij-
derbaarheid 
 

: Het product is onoplosbaar en drijft op water. 
Kan mechanisch gescheiden worden in afvalwaterzuiverings-
installatie. 
 

12.3 Bioaccumulatie 

Bioaccumulatie : Bioaccumuleert niet. 
 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Mobiliteit 
 

: Adsorbeert aan grond na emissie. 
 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Volgens onze laatste kennisstand bevat het product –zoals in bijlage XIII van de verordening (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH)- geen persistenten, bioaccumulatieven of milieutoxische substantie (PBT sub-
stanties) respectievelijk zeer persistente of bioaccumulatieve substanties (vPvB substanties). 
 

12.6 Andere schadelijke effecten 
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Aanvullende ecologische 
informatie 
 

: Daar het product niet in water oplosbaar is, kunnen de ecolo-
gische gegevens, zoals b.v. biologische afbreekbaarheid, 
COD-en BOD5-waarden niet analytisch bepaald worden. 
Volgens de actuele stand van onze kennis bevat het product 
geen zware metalen en verbindingen van de EG-richtlijn 
2000/60 EG. 
 

 

13. Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product : Plaatselijke wettelijke voorschriften in acht nemen. 
 

Verontreinigde verpakking : Plaatselijke wettelijke voorschriften in acht nemen. 
 

 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 UN nummer 

ADR : Niet-gevaarlijke goederen 
IMDG : Niet-gevaarlijke goederen 
IATA : Niet toegestaan voor vervoer 

 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

ADR : Niet-gevaarlijke goederen 
IMDG : Niet-gevaarlijke goederen 
IATA : Niet toegestaan voor vervoer 

 
14.3 Transportgevarenklasse(n) 

ADR : Niet-gevaarlijke goederen 
IMDG : Niet-gevaarlijke goederen 
IATA : Niet toegestaan voor vervoer 

 
14.4 Verpakkingsgroep 

ADR : Niet-gevaarlijke goederen 
IMDG : Niet-gevaarlijke goederen 
IATA : Niet toegestaan voor vervoer 

 
14.5 Milieugevaren 

ADR : Niet-gevaarlijke goederen 
IMDG : Niet-gevaarlijke goederen 
IATA : Niet toegestaan voor vervoer 

 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

zie hoofdstuk 6 - 8 
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14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Opmerkingen : niet van toepassing 
 

 

15. Regelgeving 

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

 
Andere verordeningen 
 

: Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens EG-
richtlijnen of de respectievelijke landelijke wetgeving. 
 

 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Deze informatie is niet beschikbaar. 

 

16. Overige informatie 

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgifte-
datum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, 
verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als 
een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin ver-
melde 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 vermeld wordt. 
 
Dit veiligheidsinformatieblad bevat alleen informatie met betrekking tot veiligheid en dient niet als 
vervanging voor productinformatie of -specificatie 

 


