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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      WINDSHIELD WASHER ANTIFREEZE 
Productcode     P. 05040  
Identificatie van het product 

- aard van het product   Vloeibaar 
- gebruik van het product   Automobielindustrie 
- 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   ong 9 %         107-21-1 / 203-473-3 / 603-027-00-1  
   
 

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

Isopropylalcohol   ong 66 %         67-63-0 / 200-661-7 / 603-117-00-0  
   
 

Symbo(o)l(en) : F Xi 
R-zinnen    11-36-37 
 
 

 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
 

Belangrijkste risico’s  : Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. 
 

 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 

 

Eerste hulp 
- Inademing  : in frisse lucht laten ademen. Indien ademhalingsstilstand, kunstmatig ademhaling toepassen, liefst   
   door mond op mond. Onmiddellijk een arts raadplegen. 
- 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 of irritatie  
                                                                 ontwikkeld. 
- Contact met de ogen  : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuivere water gedurende 10-15 minuten.  

  Onmiddellijk een arts raadplegen. 
- Inslikken   : NIET LATEN BRAKEN. Water te drinken geven indien het slachtoffer volledig bij bewustzijn/alert is.  
       
 
 
 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

 

Preventie : niet roken 
Blusmiddelen : schuim, poeder, waternevel 
Speciale blootstellingsrisico’s : dampen, zwaarder dan lucht, kunnen grote afstanden afleggen langs de grond tot aan hun 

bron alvorens te ontbranden of ontploffen. 
Brand- en explosiebeveiliging : brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. 
Speciale voorschriften : wees uiterst voorzicht wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 
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6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 

 

Algemene voorzorgsmaatregelen  : Geen open vuur, rookverbod, de dampen niet inademen, de ontstekingsbronnen  
  uitschakelen. 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  : aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding en  
  handschoenen. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn. 

Milieu-voorzorgsmaatregelen  : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
Bij morsen en/of lekkage   : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend. Gemorst product zo  

  snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Geschikte afvalvaten gebruiken.   
  Restanten aanlengen en wegspoelen. 

 
 

 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 

 

Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. 
Behandeling : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist. De 
     ontstekingsbronnen uitschakelen. Geen open vuur. Rookverbod. De dampen niet inademen.  
    Vermijden : Zuren. Vochtigheid. Ontbrandbare stoffen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van 
    statische elektriciteit.  
 

 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 

 

Persoonlijke beveiliging: 
- Ademhalingsbescherming  : De dampen niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte 

ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. 
- Huidbescherming  : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Lange mouwen dragen. Geschikte handschoenen 

dragen. 
- Oogbescherming : bril 
- industriële hygiëne : geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft. 
MAC : 250 mg/kg 
 

 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

 

Fysische vorm  : vloeibaar  
Kleur  : Blauw  
Geur  : kenmerkend  
Beginkookpunt [°C] : 82 
Dampspanning bij 20°C [kPa]  : 43 
Dampdichtheid (101.3 kPa/air=1) : 2 
Viscositeit bij 25°C [mm2/s] : 2 
Oplosbaar in water : volledig 
Vlampunt [°C] : < 21 
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]  : 425 
Explosiegrenzen : LEL : 2.0 
   UEL : 1.2 
Log P octanol / water bij 20°C  : < 3 
 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
 

Gevaarlijke ontbindingsproducten  : Geen in normale omstandigheden. 
Gevaarlijke eigenschappen  : Geen in normale omstandigheden.  
Gevaarlijke reacties : geen in normale omstandigheden. 
Te vermijden conditites  : Zuren 

 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Inademing   : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
      Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoest. Pijnlijke keel. 
      Kortademigheid, hoofdpijn, tast het zenuwstelsel aan. 
Contact met de huid  : herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken. 
Contact met de ogen  : irriterend voor de ogen. Roodheid, pijn, verminderd gezichtsvermogen. 
Inslikken    : geringe mate van acute/systeemtoxiciteit. Inademing van kleine hoeveelheden in de longen  

  gedurende inname tijdens het braken kan ernstige longschade veroorzaken en de dood tot  
  gevolg hebben. 

 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 

Persistentie en afbreekbaarheid : geen gegevens beschikbaar 
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13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

 

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

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 
 

Shipping name   : UN 1987 ALCOHOLEN, N.E.G. (ISOPROPYLALCOHOL),3,III 
UN Nr    : 1987 
G.I. Nr    : 33 
ADR/RID    : GROEP II , Klasse 3 
 
 

 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 
 

Symbo(o)l(en)    : Irriterend. Licht ontvlambaar 
* R-Zinnen    : R11 – Licht ontvlambaar 
      R36 – Irriterend voor de ogen 
      R67 – Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 
* S-Zinnen    : S16 – Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken 
      S24/25 – aanraking met de ogen en de huid vermijden 
      S26 – Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch  

  advies inwinnen. 
 
 

 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 
 

Tekst van de R-Zinnen van § 2  : R11 – Licht ontvlambaar 
      R22 – Schadelijk bij opname door de mond 
      R36 – Irriterend voor de ogen 
      R67 – Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 
 
 
 

 

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 WINDSHIELD WASHER ANTIFREEZE   P.05040 
 
 

 

Einde van dit document 

 


