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1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Handelsnaam
Gebruik
Bedrijfsidentificatie

Telefoonnr. in noodgeval

: SORKIL MUISSTOP
: Afdichtingspasta tegen knaagdieren. Klaar voor gebruik.
: EDIALUX NEDERLAND B.V.
Gildeweg 37b
3771 NB BARNEVELD NEDERLAND
Tel : 0342 420435
Fax : 0342 493868
E-mail : info@edialux.nl
www.edialux.nl
: NL (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC): 030-274 88 88
FR (INRS): 01 45 42 59 59
B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245

2 Identificatie van de gevaren
- Gevaarsidentificatie

: Dit product is niet gevaarlijk .

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Componenten

: Bevat een mengsel van plantaardige oliën en polystyreen bolletjes.

4 Eerstehulpmaatregelen
Eerste hulp maatregelen
- Algemene inlichtingen
- Inademing
- Contact met de huid
- Contact met de ogen
- Inslikken

:
:
:
:
:

Bij twijfel of aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
- Instructies

: Niet van toepassing.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
- Voorzorgsmaatregelen voor het
milieu

: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

7 Hantering en opslag
- Opslag

- Houdbaarheid

EDIALUX NEDERLAND B.V.

: Na gebruik goed afsluiten.
Opslaan in een droge, koele ruimte.
Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 20°C.
: Bij correcte opslag: tot 2 jaar na productiedatum.
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7 Hantering en opslag (vervolg)

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming
- Huidbescherming
- Oogbescherming
- Handbescherming
- Inslikken

:
:
:
:
:

Niet nodig.
Niet nodig.
Niet nodig.
Niet nodig.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

9 Fysische en chemische eigenschappen
• Fysische toestand
• Kleur
• pH waarde
• Kookpunt [°C]
• Vlampunt [°C]
• Explosiegrenzen - onderste [%]
• Dampspanning [20°C]
• Dichtheid
• Oplosbaarheid in water
• Viscositeit bij 20°C [mPa.s]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pasta.
Grijs.
Niet vastgesteld.
Niet vastgesteld.
300°C.
Niet vastgesteld.
Niet vastgesteld.
Niet vastgesteld.
Onoplosbaar.
Niet aanwezig (hoog thixotropisch product).

:
:
:
:

Geopend product droogt binnen enkele uren.
Geen in normale omstandigheden.
Zal niet voorkomen.
Geen in het bijzonder.

10 Stabiliteit en reactiviteit
- Stabiliteit en reactiviteit
- Gevaarlijke reacties
- Gevaarlijke polymerisering
- Te vermijden condities

11 Toxicologische informatie
: Het product behoeft geen classificatie betreffende gezondheidsrisico's. Bevat geen
pesticiden. Niet gebruiken voor consumptie.

Algemeen

12 Ecologische informatie
- Informatie betreffende ecologische
effecten

: Het product is niet giftig voor water- en bodemorganismen.

13 Instructies voor verwijdering
- Algemeen

EDIALUX NEDERLAND B.V.

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.
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13 Instructies voor verwijdering (vervolg)

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemene informatie

: Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften.

15 Regelgeving
Symbo(o)l(en)
R-Zinnen
S-Zinnen

: Geen.
: Geen.
: Geen.

16 Overige informatie
Andere gegevens

: Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad 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 MSDS 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 MSDS niet van toepassing is.
Einde van document
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