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Symbolen :  
 
 
 
 

 

Verantwoordelijke verdeler :      In geval van nood : 
PYPE PRODUCTS       Antigifcentrum België : 070/245.245 
Bruggestraat 66 
B-8840  STADEN  BELGIUM 
Tel : 0475/65.21.94 – 051/70.09.61 
Fax : 051/70.09.68 
E-mail : info@pypro.be    Website : www.pypro.be     
 
 

 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 
 

Handelsnaam      RADIATOR COOLANT SILICAATVRIJ 50/50 
Productcode     P. 05060 
Identificatie van het product 

- aard van het product   vloeibaar 
- gebruik van het product   industrieel 
- identificatie van de onderneming  zie hoofding veiligheidsinformatieblad 

telefoonnummer in geval van nood   zie hoofding veiligheidsinformatieblad 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
 

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen. 
 
Naam Component Inhoud CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nr. Indeling  

1,2-ethaandiol   32 tot 53 %  107-21-1 / 203-473-3 / 603-027-00-1     
 

Symbo(o)l(en) : Xn 
R-zinnen  22 
 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
 

Belangrijke risico’s   : Schadelijk bij opname door de mond. 
 
 

 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 

 
Eerste hulp 
- Inademing  : in frisse lucht laten ademen. In half-zittende houding plaatsen. Medische hulp inroepen. 
- Contact met de huid  : Aangepaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens   

  spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt. 
- Contact met de ogen  : onmiddellijk spoelen met veel water. Contactlezen verwijderen. Medische hulp inroepen indien zich  

  een ongewenste uitwerking ontwikkeld. 
- Inslikken  : NIET LATEN BRAKEN. Water te drinken geven. In half-zittende houding plaatsen. Onmiddellijk een    

  arts raadplegen. 
Andere inlichtingen   : nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. 
 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
 

Geschikte blusmiddelen   : alcoholbestendig schuim, droog chemisch product, koolstofdioxide, zand. 
Speciale voorschriften   : wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 
       Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt. 
 

 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen    : draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Niet roken. De dampen niet  
       inademen. 
Milieu-voorzorgsmaatregelen  : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit  

  product een riolering of open water binnendringt. 
Bij morsen of lekkage : Het product indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal.    

  Geschikte afvalvaten gebruiken. 
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7. HANTERING EN OPSLAG 
 

 

Opslag : Opslaan in een droge, goed ventileerde ruimte. 
Opslag – buiten het bereik van : zuren, vochtigheid, ontbrandbare stoffen, warmte, open vuur, vonken. 
Behandeling   : Niet gebruiken in afgesloten ruimte behalve wanneer de toevoer van verse lucht aantoont dat de 

atmosfeer noch ontvlambaar is noch te weinig zuurstof bevat. Buiten bereik houden van    
 ontstekingsbronnen. De dampen niet inademen. Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste   
 aardingsprocedures worden gevolgd. 

 
 

 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
 

Persoonlijke beveiliging: 
- Ademhalingsbescherming : bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. 
- handbescherming : geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. 
- Huidbescherming : wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen. 
- Oogbescherming : bril 
- Inslikken : niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
- Industriële hygiëne : een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om blootstelling aan stof tot het 
   minimum te beperken. 
Beroepsmatige blootstellingslimieten  
Ethane-1,2-diol : LT EXP 8 hrs : 60 mg/m3 
Ethane-1,2-diol : LT EXP 15 min : 125 mg/m3 
 
 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 

Fysische vorm  : vloeibaar  
Kleur  : Rood, oranje.  
Geur  : reukloos  
Ph-waarde : 8.7 
Uiterst vloeipunt [°C] : -36 
kookpunt [°C] : 155°C 
Dampspanning bij 50°C [kPa] : 2 
Dampdichtheid (101.3 kPa/air=1)  : >12 
Viscositeit [mm2/s]  : 20-30 
Oplosbaarheid in water : goed  
Vlampunt [°C]  : >100 
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]  : >200  
Explosiegrenzen (vol% in lucht)  : LEL: 3  
UEL : 15 
 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

 

Gevaarlijke ontbindingsproducten  : Geen in normale omstandigheden..  
Gevaarlijke eigenschappen  : Geen in normale omstandigheden.  
Te vermijden stoffen  : Sterk oxiderende middelen. 
 
 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 

Information over toxiciteit : information on major component only 
Acute giftigheid 
Inademing  : Ethane-1,2-diol : TCLo Human. 10000 mg/m3 (SAX) 
Inslikken    : Ethane-1,2-diol : LD50 rat. 4700 mg/kg (SAX) 
      Ethane-1,2-diol : TCLo Human. 398 mg/kg (SAX) 
      Kan ongemak veroorzaken buikpijn, misselijkheid. 
 
 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

*informatie betreffende ecologische : dit product is niet gevaarlijk. 
effecten 
 
 

 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

 

Afvalverwijdering : op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 
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14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

 

Algemene informatie  : op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

 
 
 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 
 

Symbo(o)l(en)    : schadelijk.  
* R-Zinnen    : R22 – schadelijk bij opname door de mond. 
* S-Zinnen    : S02 – Buiten bereik van kinderen bewaren 
      S24/25 – Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
      S46 – In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
 
 
 

 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 
 

Tekst van de R-Zinnen van § 2  : R22 – Schadelijk bij opname door de mond. 
       
       
       
 
 
 

 

Alle bestanddelen zijn opgesomd in de Europese inventaris.  De bovenvermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis.  Hoewel zij 
het product op technisch gebied en op gebied van veiligheid beschrijven, geven zij geen absolute zekerheid wat de eigenschappen betreft en 
maken zij geen deel uit van een wettelijk geldende overeenkomst.  Dit gegevensblad is een blad met veiligheidsgegevens volgens 2001/58/EG.  
Voor producten welke geen deel uitmaken van de classificatie volgens de EG-lijsten is dit gegevensblad opgesteld op vrijwillige basis. 
Afwijzing van aansprakelijkheid: de informatie in deze MSDS wordt verkregen uit bronnen die, naar het beste weten, betrouwbaar zijn. De 
informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de correctheid.  De condities of 
methoden van hantering, opslag, gebruik of het ontdoen van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel buiten 
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid. Aanspraken voor verliezen, 
beschadiging of onkosten die op welke wijze dan ook kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag het gebruik of het ontdoen van het 
product zullen uitdrukkelijk worden afgewezen. Deze MSDS wordt samengesteld en dient uitsluitend voor dit product. 
Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product is het mogelijk dat deze MSDS niet van toepassing is. 
PYPE PRODUCTS wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. 
Zie TF RADIATOR COOLANT SILICAATVRIJ 50/50  P.05060 
 
 

 

Einde van dit document 

 


