
Datum herziening: 28-5-2015 Herziening: 5 Datum van vervanging: 29-3-2012

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
LORD 403E

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

1.1. Productidentificatie

Productnaam LORD 403E

Product nummer 3020483,3018833

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

Geïdentificeerd gebruik Allen voor industriele en professionele gebruik. 2 Komponenten Acrylaat lijmsystem. Hars.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier LORD Germany GmbH
Ottostrasse 28
D-41836 Hückelhoven
Germany
TEL : +49 (0) 2433-5257-0
FAX: + 49 (0) 2433-5257-18
Voor vragen over de inhoud van het veiligheidsdatenblad: EuropeMSDS@lord.com
Voor algemene vragen: info.europe@lord.com

Fabrikant LORD CORPORATION
111 LORD DRIVE
CARY, NC 27511-7923
U.S.A.

Information Tel.: 001 814 868 0924

MSDS@lord.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor
noodgevallen

NON-TRANSPORTATION EMERGENCY TELEPHONE NO. (USA): 001 814 763 2345

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling
Fysische gevaren Ontvl. vlst. 2 -  H225

Gezondheidsgevaren Acute tox. 4 -  H302 Huidcorr. 1B -  H314 Ooglet. 1 Sens. huid 1 -  H317 STOT eenm. 3 -
H335

Milieugevaren Niet geclassificeerd.

Indeling (67/548/EEC) of
(1999/45/EC)

Xi;R37/38,R41. R43. F;R11.

2.2. Etiketteringselementen
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Pictogram

            

Signaalwoord Gevaar

Gevarenaanduiding H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P280 Beschermende kleding, handschoenen, oog- en gelaatsbescherming dragen.

Bevat METHYLMETHACRYLAAT, METHACRYLZUUR, 1,1'-(p-tolylimino)dipropaan-2-ol

2.3. Andere gevaren

Vanwege te weinig data kunnen niet alle ingredienten op PBT en vPvB criteria onderzocht worden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

METHYLMETHACRYLAAT < 35%

CAS-nummer: 80-62-6 EG-nummer: 201-297-1

Indeling
Ontvl. vlst. 2 -  H225
Huidirrit. 2 -  H315
Sens. huid 1 -  H317
STOT eenm. 3 -  H335
STOT eenm. 3 -  H335

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
F;R11 R43 Xi;R37/38

Cyclohexyl methacrylaat < 5%

CAS-nummer: 101-43-9 EG-nummer: 202-943-5

Indeling
Huidirrit. 2 -  H315
Oogirrit. 2 -  H319
STOT eenm. 3 -  H335
STOT eenm. 3 -  H335

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
Xi;R36/37/38.
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METHACRYLZUUR < 3%

CAS-nummer: 79-41-4 EG-nummer: 201-204-4

Indeling
Acute tox. 4 -  H302
Acute tox. 3 -  H311
Acute tox. 4 -  H332
Huidcorr. 1A -  H314
STOT eenm. 3 -  H335
STOT eenm. 3 -  H335
Ooglet. 1 -  H318

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
C;R35 Xn;R21/22

2-propeenzuur, 2-methyl-, 2- hydroxyethylester, fosfaat < 3%

CAS-nummer: 52628-03-2 EG-nummer: 258-053-2

Indeling
Huidcorr. 1A -  H314
Ooglet. 1 -  H318

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
C;R34.

1,4-Dimethylpiperazine < 3%

CAS-nummer: 106-58-1 EG-nummer: 203-412-0

Indeling
Ontvl. vlst. 2 -  H225
Met. bijt. 1 -  H290
Huidcorr. 1B -  H314
Ooglet. 1 -  H318

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
C;R34. R10.

1,1'-(p-tolylimino)dipropaan-2-ol < 3%

CAS-nummer: 38668-48-3 EG-nummer: 254-075-1

Indeling
Acute tox. 2 -  H300
Ooglet. 1 -  H318
Aquat. chron. 3 -  H412

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
T;R25. Xi;R41. R52/53.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Slachtoffer warm houden en niet laten
bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

Inademing Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Bij ademhalingsmoeilijkheden kan
zuurstof nodig zijn. Als de ademhaling stopt, geef kunstmatige beademing. Houd getroffen
persoon warm en rustig. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Inslikken Geen braken opwekken. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Mond
goed spoelen met water. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
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Huidcontact Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig spoelen met water. Was de huid
grondig met water en zeep. Zoek onmiddellijk medische hulp als symptomen na wassen
optreden.

Oogcontact Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen
gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Doorgaan met spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie Effecten kunnen vertraagd zijn. Houdt de getroffen persoon onder observatie.

Inademing Irritatie van neus, keel en luchtwegen. Dampen kunnen hoofpijn, vermoeidheid, duizelijkheid
en misselijkheid veroorzaken.

Inslikken Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Kan maagpijn en overgeven veroorzaken.
Slaperigheid, duizeligheid, desoriëntatie, draaierigheid.

Huidcontact Allergic rash. Veroorzaakt brandwonden.

Oogcontact Irritatie van ogen en slijmvliezen. Kan wazig zien en ernstige oogschade veroorzaken.

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

Opmerkingen voor de arts Effecten kunnen vertraagd zijn. Houdt de getroffen persoon onder observatie.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blus met de volgende media: Schuim. Bluspoeder, zand, dolomiet, etc. Koolstof
dioxide/koolzuur (CO2). Waternevel of mist.

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

Specifieke gevaren Vuur of hoge temperaturen veroorzakend: Koolstof monoxide/koolmonoxide (CO). Koolstof
dioxide/koolzuur (CO2). Nitreuze gassen (NOx). Refereer aan sectie 10 van dit
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie ten aanzien van gevaarlijke
decompostieproducten. Het product is licht ontvlambaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht en
kunnen zich over de grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een
ontsteekbron en een flash back veroorzaken. Gesloten vaten kunnen scheuren als deze
blootgesteld worden aan extreme hitte.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden

Verwijder verpakkingen/containers uit het brand gebied als dit zonder risico mogelijk is.
Verpakkingen dicht bij vuur moeten worden verwijderd of gekoeld worden met water. Koel aan
vlammen blootgestelde containers tot ruim nadat het vuur is gedoofd. Beheers weggestroomd
water door het op te vangen en houdt het uit riolen en waterlopen.

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet naar het riool of waterlopen lozen of op de grond laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
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Reinigingsmethoden Elimineer alle ontstekingsbronnen. Niet roken, geen vonken, vlammen of andere
ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst materiaal. Zorg voor adequate
ventilatie. Huidcontact met of inhalatie van uitgevloeid materiaal, stof of damp vermijden.
Absorbeer gemorst/gelekt materiaal met niet brandbaar absorberend materiaal. Verzamel en
plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere
rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Voorzorgen voor gebruik Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Verwijderd houden van
hitte, vonken en open vuur. Explosiebestendige elektrische apparatuur gebruiken. Aanraking
met de ogen en de huid vermijden. Vermijd morsen/lekken. Zorg voor adequate ventilatie.
Vermijd inademen van dampen. Gebruik goedgekeurde adembescherming als de
luchtvervuiling boven een acceptabel niveau is.

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

Opslag voorzorgsmaatregelen Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde
plaats.

Opslag klasse Ontvlambare vloeistoffen opslag. LGK 3 (TRGS 510)

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
METHYLMETHACRYLAAT

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 10 ppm 40 mg/m³
Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC

METHACRYLZUUR

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC, WEL 20 ppm 72 mg/m³
Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC, WEL 40 ppm 143 mg/m³

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.
WEL = Workplace Exposure Limit.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting

      

Passende technische
maatregelen

Gebruik explosieveilige algemene en plaatselijke afzuiging.

Bescherming van de ogen/het
gezicht

Gebruik alleen goedgekeurde veiligheidsbrillen met zijkantbescherming. Oogbescherming die
voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse
aangeeft dat oogcontact mogelijk is. De volgende bescherming moet worden gedragen:
Chemische zuurbril of gelaatsscherm.
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Bescherming van de handen Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm
voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is.
Draag beschermende handschoenen gemaakt van de volgende materiaal: Neopreen.
Nitrilrubber. Butylrubber. De meest geschikte handschoen dient te worden gekozen in overleg
met de handschoen leverancier/fabrikant, die informatie over de doorbraaktijd van het
handschoenmateriaal kan geven.

Andere huid- en
lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van vloeistof contact en herhaald of langdurig
contact met damp te voorkomen.

Hygiënische maatregelen Niet roken op werkplek. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken
en gebruiken van het toilet. Verwijder direct kledingstukken die besmet worden. Niet eten,
drinken of roken tijdens gebruik. Besmette kleding moet in een gesloten container worden
gedaan voor verwijdering of reiniging. Waarschuw schoonmaakpersoneel betreffende alle
gevaarlijke eigenschappen van het product.

Ademhalingsbescherming Geen specifieke aanbevelingen. Adembescherming moet gebruikt worden als de besmetting
in de lucht hoger is dan de aanbevolen beroepsmatige blootstellingsgrenswaarde. Gebruik
een adembescherming voorzien van de volgende filterpatroon: Organische damp filter.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Pasta.

Kleur Lichtbruin.

Geur Acrylate

Geurdrempelwaarde Niet beschikbaar.

pH Niet beschikbaar.

Smeltpunt Niet beschikbaar.

Beginkookpunt en kooktraject Niet beschikbaar.

Vlampunt 15°C SCC (Setaflash gesloten kop).

Verdampingssnelheid Niet beschikbaar.

Ontvlambaarheid (vast, gas) Niet van toepassing.

Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

Niet beschikbaar.

Dampspanning Niet beschikbaar.

Dampdichtheid Niet beschikbaar.

Relatieve dichtheid 1.10 - 1.15 @ 20°C

Oplosbaarheid(heden) Onoplosbaar in water.

Verdelingscoëfficiënt Niet beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur Niet beschikbaar.

Viscositeit 100000 - 200000 cP (Brookfield)  @ 25°C

Ontploffingseigenschappen Niet beschikbaar.
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Oxiderende eigenschappen Niet beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Vluchtige organische stof Dit product bevat een maximum VOC gehalte van < 1% . De vermelde VOC-waarde werd
volgens de richtlijn 1999/13/EG berekend.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Er zijn geen reactiviteitsgevaren bekend in relatie met dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties

Gevaarlijke polymerisatie zal onder normale omstandigheden niet optreden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht. Bevriezing vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Sterke basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke
ontledingsproducten

Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten:
Oxiden van de volgende stoffen: Stikstof. Koolstof. Fosfor. Sporen van waterstofcyanide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit - oraal
ATE oraal (mg/kg) 1.525,49856907

Acute toxiciteit - dermaal
ATE dermaal (mg/kg) 20.071,31124554

Acute toxiciteit - inademing
ATE inademing (stof/nevels
mg/kg)

6.009.374.624,0

Algemene informatie Langdurig en herhaald contact met oplosmiddelen gedurende een lange periode kan tot
permanente gezondheidsproblemen leiden. Dit product bestaat uit een chemische
samenstelling zoals bedoeld in REACh Regulation 1907/2006/EC. Om tests op dieren te
vermijden is de evaluatie doorgevoerd op basis van toxicoligische data en massa-gehalte van
de individuele componenten volgens 1999/45/EC of analoge evaluaties van vergelijkbare
producten.

Inademing Irriterend voor de ademhalingswegen.

Inslikken Schadelijk bij inslikken.

Huidcontact Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Veroorzaakt brandwonden.

Oogcontact Gevaar voor ernstig oogletsel.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
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Ecotoxiciteit Niet legen in het riool , aarde of oppervlaktewater. De componenten in het product zijn niet als
milieugevaarlijk ingedeeld. Echter, grote of regelmatige lozingen kunnen gevaarlijke effecten
op het milieu hebben.

12.1. Toxiciteit

Acute giftigheid - vis Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en
afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

Verdelingscoëfficiënt Niet beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Het product is niet oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en
zPzB-beoordeling

Vanwege te weinig data kunnen niet alle ingredienten op PBT en vPvB criteria onderzocht
worden.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten Niet beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Bij het verwerken van afval dienen de veiligheidsmaatregelen die gelden bij het verwerken
van het product te worden overwogen. Niet storten in riolering, op de grond of enig
oppervlaktewater. Niet te verwijderen met huishoudelijk afval. Elke manier van verwijderen
moet in overeenstemming zijn met alle lokale en nationale regelgevingen. Behandel en
verwijder vervuilde verpakkingen op dezelfde manier als het product zelf. Volledig uitgeharde
produkten worden in het algemeen niet gezien als gevaarlijk afval.

Verwijderingsmethoden Dit geleverde product moet worden verwijderd als gevaarlijke stof volgens europese richtlijn
91/689/EEC.

Afval klasse De afvalstof code nummer refereert aan de daadwerkelijke afvalstof, afhankelijk van zijn
oorsprong en niet naar stoffen of mengsels zoals deze in de markt worden gebracht. Alleen
de praktische toepassing van de gebruiker maakt een adequate toewijzing mogelijk.
Toewijzing van het afval code nummer volgens de europese afvalstoffen catalogus
(commissie beslissing 2000/532/EC en 2001/118/EC) woet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de regionale partner in afvalstoffen verwijdering en/of enige
toezichthouder/authoriteit.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemeen Dit produkt kan als bestandsdeel van 2 Komponenten Acrylatlijmsysteem-kits met UN 3269
POLYESTER RESIN KIT getransporteerd worden.

14.1. VN-nummer

VN nr. (ADR/RID) 1133

VN nr. (IMDG) 1133
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VN nr. (ICAO) 1133

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam
(ADR/RID)

ADHESIVES

Juiste vervoersnaam (IMDG) ADHESIVES

Juiste vervoersnaam (ICAO) ADHESIVES

Juiste vervoersnaam (ADN) ADHESIVES

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse 3

ADR/RID bijkomend gevaar

ADR/RIC etiket 3

IMDG klasse 3

IMDG bijkomend gevaar

ICAO klasse/subklasse 3

ICAO bijkomend gevaar

Transportetiket

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep II

IMDG verpakkingsgroep II

ICAO verpakkingsgroep II

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof

Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hulpdiensten F-E, S-D

Noodmaatregelcode •3YE

Gevaarsidentificatienummer
(ADR/RID)

33

Tunnelbeperkingscode (D/E)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-
code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving
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15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU wetgeving Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEC
Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC.

Water gevarenclassificatie WGK 2 (VwVwS 17 May 1999 Annex 4)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Belangrijke
literatuurreferenties en
informatiebronnen

Dangerous Properties of Industrial Materials Report, N.Sax et.al. The Merck Index, 11.
edition, 1989. Veiligheidsinformatieblad , diverse fabrikanten. GESTIS-Stoffdatenbank
(www.dguv.de/bgia/stoffdatenbank).

Herzieningsopmerkingen Noot: Lijnen in de kantlijn geven significante wijzigingen aan ten opzichte van de vorige
revisie.

Afgegeven door EU Regulatory Compliance Specialist (Product Safety).

Datum herziening 28-5-2015

Herziening 5

Datum van vervanging 29-3-2012

VIB nummer 13373

Volledig uitgeschreven
gevarenaanduidingen

R10 Ontvlambaar.
R11 Licht ontvlambaar.
R21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R25 Vergiftig bij opname door de mond.
R34 Veroorzaakt brandwonden.
R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Volledige gevarenaanduiding H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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Datum herziening: 28-5-2015 Herziening: 5 Datum van vervanging: 29-3-2012

LORD 403E

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit
materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van
de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de
correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de
geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.
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