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SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT 
Beschrijving: Mengsel van water, isopropanol, 
oppervlakteactieve stof, glycol ether en pro-
paan/butaan (drijfgas). 
Gevaarlijke inhoudstoffen: 
Ingrediënt: Isopropanol Inhoud: 5-10% 

CAS Nr.: 67-63-0 Symbool : Xi, F 

R-zinnen : 11-36-67  

 

 
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Gevaaromschrijving:  
F+: Zeer licht ontvlambaar 
Speciale gevaarsomschrijving voor mens en 
milieu: 
R12: Zeer licht ontvlambaar 
Classificatiesysteem:  
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-
lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de 
vakliteratuur en van de onderneming. 
 
 
EERSTE HULP 
Algemeen: Als medische hulp nodig is, laat dan dit 
veiligheidsblad aan de behandelend arts zien. 
Inhalatie: Frisse lucht toevoeren. Raadpleeg arts bij 
klachten. 
Huid: Verontreinigde kleding verwijderen en de 
huid wassen met water en zeep. 
Ogen: Gedurende verscheidene minuten de ogen 
met stromend water spoelen waarbij de ogen 
worden opengehouden. Raadpleeg een arts als de 
klachten aanhouden. 
Inslikken: Spoel de mond. Water drinken. GEEN 
braken opwekken. Raadpleeg een arts. 
 
 
BRANDBESTRIJDING EN PREVENTIE 
Geschikte blusmiddelen: Kooldioxide (CO2), 
bluspoeder of alcoholbestendig schuim. 
Niet geschikt: Waterstraal. 
Speciale voorzorgsmaatregelen: Draag bescher-
mende kleding/uitrusting bij het bestrijden van de 
brand. Koel de spuitbussen met een waterspuit af 
om de drukopbouw, spontane ontbranding of een 
explosie te voorkomen. Verplaats de spuitbussen 
uit het brandgebied als dit zonder risico kan. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij onvolledige 
verbranding kan koolmonoxide (CO) ontstaan. 
 
 
MAATREGELEN BIJ MORSEN OF LEKKAGE 
Persoonlijke maatregelen: Draag beschermende 
kleding. Niet-beschermde personen op afstand 
houden. 
Milieumaatregelen: Geen speciale maatregelen 
noodzakelijk. 
Opruimmethode: Zorg voor voldoende ventilatie. 
Vloeibare bestanddelen opnemen met een vloei-
stofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, 
universele binder, zaagmeel). 

HANTERING EN OPSLAG 
Hantering: Zorg voor goede ventilatie/afzuiging op 
de arbeidsplaats. Ontstekingsbronnen op afstand 
houden – niet roken. De houder staat onder druk. 
Beschermen tegen directe zonbestraling en tempe-
raturen boven de 50°C. Zelfs na het verbruik niet 
met geweld openen of verbranden. Niet in open 
vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien. 
Opslag: Op een koele, droge plaats bewaren. De 
overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukver-
pakkingen moeten in acht genomen worden. Opslag 
gescheiden houden van sterke zuren en sterke 
oxidatiemiddelen. Beschermen tegen hitte en 
directe zonnestralen. 
 
 
BLOOTSTELLINGSGRENSWAARDEN EN PERSOON-
LIJKE BESCHERMING 
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van 
technische installaties: 
Geen aanvullende gegevens. Zie hantering en 
opslag. 
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de 
arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: 
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van 
stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen 
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. 
Ingrediënt: Isopropanol  Waarde: MAC  

CAS Nr.: 67-63-0 250 ppm 

 

Ingrediënt: Glycol ether Waarde: MAC 

CAS Nr.:  100 ppm 

 

Ingrediënt: Propaan Waarde: MAC 

CAS Nr.: 74-98-6 1000 ppm 

 

Ingrediënt: Butaan Waarde: MAC 

CAS Nr.: 106-97-8 600 ppm 

 

Persoonlijke bescherming 
-van ademhalingsorganen: Niet noodzakelijk. 
-van de handen: Niet noodzakelijk. 
-van de ogen: Niet noodzakelijk, indien gebruikt 
zoals voorgeschreven. 
Hygiënische adviezen: De gebruikelijke voor-
zorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën 
zijn in acht te nemen. Was de handen na elke 
werkperiode, voor het eten, roken en voor het naar 
het toilet toe gaan. 
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FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
Voorkomen: Aerosol 
Kleur: Wit 
Geur: Karakteristiek 
Kookpunt of –traject: Vanwege aerosol niet bruik-
baar 
Smeltpunt of –traject: Niet bepaald 
Vlampunt: Vanwege aerosol niet bruikbaar 
Zelfontsteking: Het product is niet uit zichzelf 
ontbrandend. 
Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontplof-
fingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffings-
gevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. 
Explosiegrenzen: 
onderste grens: 1,8 vol% 
bovenste grens: 12,0 vol% 
Dampdruk: 4,0 +/- 0,5bar 
Dichtheid: 0,913 +/- 0,006 g/cm³ 
Oplosbaarheid in water: Goed mengbaar 
pH-waarde bij 20°C: 9,0 – 10,0 
VOS-gehalte: 210 g/l 
 
 
STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit: Geen ontleding bij gebruik volgens 
voorschrift. 
Te voorkomen omstandigheden: Contact met 
sterke oxidatiemiddelen. 
Onverdraagzame materialen: Sterke oxidatiemid-
delen. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij onvolledige 
verbranding is de vorming CO mogelijk. 
 
 
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Primaire aandoeningen 
-op de huid: Geen prikkelend effect. 
-aan het oog: Kan irritatie veroorzaken. 
 
 
ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Algemene informatie: Gevaar voor water klasse 1 
(Zelfclassificatie): gevaar voor water klein. 
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in 
grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. 
 
 
AFVALVERWERKING 
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
 
 
TRANSPORTINFORMATIE 
Wegtransport: 
UN Nr Weg: 1950 
ADR Klasse nr: 2, Gassen 
Classificatie code: 5 F 
Etiket: 2.1 
Omschrijving van het goed: 1950 SPUITBUSSEN, 
brandbaar 
Etiket: Diamond shaped, framed 

Opmerking: In het midden van het diamond shaped 
etiket moet UN 1950 (ADR) AEROSOLS (IMDG) 
vermeld staan. Dit kan alleen gebruikt worden bij 
gelimiteerde hoeveelheden. 
Omschrijving van het goed: Gelimiteerde hoeveel-
heden 
Zeetransport: 
UN nr Zee: 1950 
IMDG Klasse nr: 2.1 
Label: 2.1 
EmS Nr.: F-D,S-U 
Marine pollutant: Nee 
 
 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Kenmerking volgens EG-richtlijnen: Het product is 
volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale 
wetgeving geclassificeerd en gekenmerkt. 
Kenletter en gevaaromschrijving van het product: 
Symbool:  F+  -  Zeer licht ontvlambaar 
R-zinnen:  12  -  Zeer licht ontvlambaar 
S-zinnen:  02  - Buiten bereik van kinderen bewaren 
 16 - Verwijderd houden van ontstekings- 
    bronnen – Niet roken 
 23  - Spuitnevel niet inademen 
 51  - Uitsluitend op goed geventileerde  
    plaatsen gebruiken 
Speciale omschrijving van bepaalde toebereidin-
gen: Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht 
en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. 
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet 
spuiten in de richting van een vlam of gloeiend 
voorwerp. 
Nationale voorschriften:  
Gevaarklasse v. water: WGK 1 (zelfclassificatie): 
weinig gevaarlijk voor water. 


