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1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 

 
1.1. Productidentificatie: BEST-CA 221 

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

Kleefstof 
 

1.3. Details van de fabrikant:   
Bedrijfsnaam:  BEST Klebstoffe . 
Adres:   Gewerbestr.10-14 
Plaats en land  86891 Kinsau 

Duitsland 
Tel.    +49 (0) 8869 / 91384-0 
Fax    +49 (0) 8869 / 91384-0 
E-mail van de deskundige verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad: 

info@bestklebstoffe.de 
 
Details van de distributeur Benelux 
Naam:    C.C. van Hulsteijn BV 
Adres:    Cabauwsekade 37a          

3411EC Cabauw / Nederland 
Telefoon :  +31-348-744244 
Fax:    +31-348-744241 
Website:   www.bestkleefstoffen.nl 
E-mail:    Info@bestkleefstoffen.nl 
 

1.4. Noodtelefoon:   +31-348-744244 (07:00 – 17:00) 
 

1.5. Verantwoordelijke:  Sebastiaan@ccvanhulsteijnbv.nl 
 

2. Identificatie van de gevaren 

 
2.1. Fysisch chemische gevaren 

Geen bijzondere gevaren bekend 
 

2.2. Gezondheidsgevaren 
Cyanoacrylaat! Gevaar! Plakt huid en oogleden samen in seconden. Niet in de handen van kinderen laten.  
 

2.3. Milieugevaren 
Geen bijzondere gevaren bekend 
 

2.4. Gevarensymbool 
 

 
Irriterend 
 

2.5. R-zinnen 
R-zin: R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
3.1. Inhoud 

 

Bestanddeel Nummer Concentratiebereik (%) Classificatie 67/548 EC 

Ethyl-2-cyaanacrylaat CAS: 7085-85-0 
EINECS/ELINCS: 230-391-5 
EU-INDEX: 607-236-00-9 

80-100(*) Xi, R36/37/38 

(*) Bovenste waarde is niet inbegrepen 

3.2. Opmerkingen 
De betekenis van de R-zinnen is opgenomen in het laatste hoofdstuk.  

 

4.  Eerste Hulp maatregelen 
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4.1. Algemene werkwijze: 
Bevochtigde kleding direct verwisselen 
    

4.2. Inademing 
Zorg voor frisse lucht. Zoek in geval van klachten medisch advies. 

 
4.3. Contact met de huid: 

Bij aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Als huidirritatie aanhoudt, een arts raadplegen. 
 
    

4.4. Oogcontact: 
In geval van contact met de ogen, grondig spoelen met veel water en een arts raadplegen. 
 

4.5. Inname: 
Raadpleeg onmiddellijk een arts. Geen braken opwekken. Mond spoelen en veel water drinken 
 

4.6. Advies aan behandelend arts: 
Symptomatisch behandelen 
 
 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen  

 
5.1. Passende blusmiddelen: 

Droog poeder, water spray, foam, kooldioxide. 
 

5.2. Ongeschikte blusmiddelen: 
Waterstraal 

 

5.3. Speciale blootstellingsgevaren van ontbrandingsbijproducten 
Risico op vorming van toxische pyrolyseproducten 
 

5.4. Bijzondere beschermingsmiddelen voor brandweer  
Gebruik ademhalingsapparatuur die onafhankelijk is van de omgevingslucht (perslucht e.g.). Explosie- en brandgassen niet inademen.  
 

5.5. Algemene informatie 
Brandresten en verontreinigd bluswater moeten in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.  
 
 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en werkwijze bij noodgevallen 

Zorg voor voldoende ventilatie 
 

6.2. Milieu gerelateerde voorzorgsmaatregelen 
Voorkom oppervlakteverspreiding door bijvoorbeeld oliebarrières. Afval niet in de gootsteen / oppervlaktewater / grondwater laten 
wegvloeien. 
 

6.3. Schoonmaakmethoden 
Absorberen met vloeistofbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel). Voer het verzamelde materiaal af volgens de voorschriften. 
 

7. Hantering en opslag. 

 
7.1. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. veilige verwerking 

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes 
 

7.2. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. brand en explosie 
Geen bijzondere maatregelen nodig 
 

7.3. Voorzorgsmaatregelen voor opslag en vervoer 
Alleen in de originele verpakking afgesloten bewaren 
 

7.4. Verdere informatie over opslagcondities 
Niet tezamen met oxidanten opslaan. Houders opslaan op goed geventileerde plaatsen. Droog bewaren.  
 
 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming. 

 
8.1. Aanvullende informatie over het ontwerp technische uitrusting: 
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Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. 
 

8.2. Ingrediënten met limieten voor beroepsmatige blootstelling die moeten worden gecontroleerd: 
Niet van toepassing 
 

8.3. Ademhalingsbescherming: 
Adembescherming bij hoge concentraties. Filterapparaten van type A gebruiken. 
 

8.4. Handbescherming: 
Butylrubber,> 120 min (EN 374). Het gaat hier om aanbevelingen. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de leverancier 
van de handschoenen 
 

8.5. Oogbescherming: 
Beschermingsbril 
 

8.6. Huidbescherming: 
Lichte beschermingskleding 
 

8.7. Algemene maatregelen 
Vermijd contact met ogen en huid. Dampen niet inademen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in het gebruik afhankelijk van de 
gekozen gebruiksconcentratie van gevaarlijke stoffen en de hoeveelheid die specifiek is voor de werkplek. De chemische resistentie van 
de beschermende middelen moet door de leveranciers worden gespecificeerd.  
 

8.8. Hygiènemaatregelen 
Na het werk zorgen voor een grondige huidreiniging en huidverzorging. Vuile of doordrenkte kleding uittrekken. Preventieve 
huidbescherming door huidbeschermingscrème. Niet eten, drinken, roken of ruiken tijdens het gebruik 
 

8.9. Maatregelen ter beheersing van blootstelling aan het milieu 
Niet bepaald 
 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 
9.1. Informatie over de onderliggende fysische en chemische eigenschappen 

Vorm:     vloeistof 
Kleur:    kleurloos 
Geur:     karakteristiek 
pH:     niet van toepassing 
pH-waarde (1%):    niet van toepassing 
Kookpunt [° C]:   > 150 
Vlampunt [° C]:   > 85 
Ontvlambaarheid [° C]:    niet bepaald 
Onderste explosiegrens:    niet van toepassing 
Bovenste explosiegrens:    niet van toepassing 
Oxiderend:     nee 
Dampspanning [kPa]:    circa 0,03 (20 ° C) 
Dichtheid [g / ml]:    1.1 
Bulkdichtheid [kg / m³]:    niet van toepassing 
Oplosbaarheid in water:    reageert met water 
Verdelingscoëfficiënt [n-octanol / water]:  niet bepaald 
Viscositeit:     niet relevant 
Relatieve dampdichtheid [referentiewaarde: lucht]:  niet relevant 
Verdampingssnelheid:    niet relevant 
Smeltpunt [° C]:    niet bepaald 
Zelfontbranding [° C]:    niet van toepassing 
Ontbindingspunt [° C]:    niet bepaald 
    

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 
10.1. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties  

Reakties met sterken oxydanten 
 

10.2. Gevaarlijke ontbindingsproducten 
Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend 
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11. Toxicologische Informatie 

 
11.1. Acute orale toxiciteit:  

niet bepaald 
 

11.2. Acute dermale toxiciteit:  
niet bepaald 
Acute toxiciteit bij inademing:  
niet bepaal 
 
Irriterend effect op het oog:  
niet bepaald 
 
Irriterend effect op de huid: 
niet bepaald 
 
Sensibilisatie:  
niet bepaald 
 
Subacute toxiciteit:  
niet bepaald 
 
Chronische toxiciteit:  
niet bepaald 
 
Mutageniciteit:  
niet bepaald 
 
Reproductietoxiciteit:  
niet bepaald 
 
Carcinogeniciteit:  
niet bepaald 
 
Ervaringen uit de praktijk 
Geen 
 
Aanvullende informatie 
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar. De classificatie werd uitgevoerd volgens de berekeningsmethode van de richtlijn 
Gevaarlijke Preparaten gemaakt 
 
    

12. Ecologische Informatie            

Visvergiftiging:  
niet bepaald 
 
Daphnia-toxiciteit:  
niet bepaald 
 
Gedrag in milieucompartimenten:  
niet bepaald 
 
Gedrag in rioolwaterzuiveringsinstallaties:  
niet bepaald 
 
Bacterietoxiciteit:  
niet bepaald 
 
Biologische afbreekbaarheid:  
niet bepaald 
 
COD: 
niet bepaald 
 
BZV 5:  
niet bepaald 



Veiligheidsinformatieblad VIB_CA221_20180823 (Verordening 1907/2006 EC) 

Best-CA 221 
Best Kleefstoffen  
3411EC Cabauw 
 
 

Datum opgemaakt: 8-3-2010          Vertaling: 23-8-2018 

5 
 

 
AOX notitie:  
niet relevant 
 
2006/11 / EG:  
niet relevant 
 
Algemene informatie:  
Ecologische gegevens van het gehele product zijn niet beschikbaar. 

 

13. Instructies voor verwijdering 

 
13.1. Product:  

Verwijderen als gevaarlijk afval. Levering aan een verbrandingsoven in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
 

13.2. Afvalverwerkingsmethode 
AAV-No. (aanbevolen): 080409 * Afval van lijm en kit, organische oplosmiddelen of andere, bevatten gevaarlijke stoffen 
. 

13.3. Verontreinigd verpakkingsmateriaal  
Niet-reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het product worden weggegooid. 

 

14. Informatie met betrekking tot vervoer  

 
14.1. Classificatie volgens ADR 

Niet ingedeeld als gevaarlijk 
 

14.2. Classificatie volgend IMDG 
Niet ingedeeld als gevaarlijk 
     

14.3. Classificatie volgens IATA 
Niet ingedeeld als gevaarlijk 
 
     

15. Wettelijk verplichte informatie: 

 
 

15.1. Blootstellingsscenario’s 
Niet bepaald 
 

15.2. CSA (Chemical Safety Assessment)  
Niet bepaald 

15.3. R-zinnen:  
R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
 

15.4. S-zinnen:  
S 23.3: Damp niet inademen. 
S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen advies. 
S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

 
15.5. Speciale etikettering:  

cyanoacrylaat! Gevaar! Plakt huid en oogleden samen in seconden. Buiten bereik van kinderen houden. 
 

15.6. Autorisatie, TITEL VII:  
niet van toepassing 
 

15.7. Beperking, TITEL VIII:  
niet van toepassing 
 

15.8. EU-verordeningen:  
1967/548 (2008/58, 30e ATP / 31e ATP); 1991/689 (2001/118); 1999-1913; 2004/42; 648/2004; 1907/2006; 1272/2008; 75/324 / EEG 
(2008/47 / EC) 
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15.9. Transportregelgeving 
ADR (2009); IMDG-code (34e amdt.); IATA-DGR (2010). 

 
15.10. Overige informatie 

Watergevaarsklasse:   1, vlgs. VwVwS van 27.07.2005 (vanaf 2009) 
ongevallenregeling:   nee 
Indeling volgens TA-Luft:   5.2.5 Organische stoffen 
GISBAU, productcode:   niet bepaald 
VCI-opslagklasse: LGK 3B:  ontvlambare vloeistoffen (FP> 55 ° C-100 ° C niet met water mengbaar) 
BfR-registratienummer:   niet bepaald 
Andere voorschriften: UVV:  verwerking van kleefstoffen (VBG 81). 
TRGS 401:    Gevaar door contact met de huid. - identificatie, beoordeling, actie. 
BGI 595: Leaflet:   irriterende stoffen / bijtende stoffen (M 004). 
 

16. Overige Informatie 

 
16.1. Overige informatie 

R-zinnen naar hoofdstuk 3:  R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
Werkgelegenheidsbeperkingen:  ja 
VOC (1999/13 / EG):   0% 
 

16.2. Verklaring van afkortingen 
ADR:   Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 
CAS-nummer:  nummer van de Chemical Abstract-service 
CE50:   effectieve concentratie bij 50% van de bevolking die aan het onderzoek is blootgesteld 
CE-nummer:   ESIS-identificatienummer (Europees bestand van bestaande stoffen) 
CLP:   EG-verordening 1272/2008 
DNEL:   afgeleid, ineffectief niveau 
EmS:  Noodplan (Emergency Schedule) 
GHS:   wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën 
IATA DGR:   voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association 
IC50:   Immobilisatieconcentratie bij 50% van de bevolking die voor het onderzoek verloren is gegaan 
IMDG:  International Maritime Dangerous Goods Code 
IMO:   Internationale Maritieme Organisatie 
INDEX-NUMMER: identificatienummer in bijlage VI bij de CLP 
LC50:   dodelijke concentratie 50% 
LD50:   Dodelijke dosis 50% 
OEL:   beroepsmatige blootstelling 
PBT:   persistente bioaccumulatie en toxische stoffen volgens REACH 
PEC:   voorzienbare milieuconcentratie 
PEL:  voorspelbaar blootstellingsniveau 
PNEC:   voorzienbare ineffectieve concentratie 
REACH:   EG-verordening 1907/2006 
RID:  Verordening betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor 
TLV:  drempelgrenswaarde 
TVL-PLAFOND:  deze concentratie mag nooit worden overschreden tijdens de werkonderbreking. 
TWA STEL:   kortstondige opschorting 
TWA:   gewogen blootstellingslimiet op middellange termijn 
VOC:   vluchtige organische stof 
vPvP:   zeer persistent en zeer bioaccumulerend voor REACH 
 

16.3. Algemene bibliographie 
Richtlijn 1999/45 / EG en latere wijzigingen 
Richtlijn 67/548 / EEG en latere wijzigingen en aanpassingen 
Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH) 
Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP) 
Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I ATP CLP) 
Verordening (EG) 453/2010 van het Europees Parlement 
Verordening (EG) 286/2011 van het Europees Parlement (II ATP CLP) 
Verordening (EG) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp CLP) 
De Merck-index. Ed. 10 
Omgang met chemische veiligheid 
Niosh - Register van toxische effecten van chemische stoffen 
INRS - Fiche Toxicologiqü 
Patty - Industriële hygiëne en toxicologie 
N. N. Sax - Gevaarlijke eigenschappen van industriële materialen - 7 Ed., 1989 
Website ECHA-agentschap 
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16.4. Informatie voor de gebruiker: 

De informatie op deze kaart is gebaseerd op de kennis waarover we beschikken op de datum van de laatste versie. De gebruiker moet 
zeker zijn over de geschiktheid en volledigheid van de informatie over het specifieke gebruik van het product. Het is niet toegestaan dit 
document te interpreteren als een garantie voor een specifieke eigenschap van het product. Omdat het gebruik van het product niet 
rechtstreeks door ons wordt gecontroleerd, heeft de gebruiker de plicht, op eigen verantwoordelijkheid, de wetten en de regelgeving op 
het gebied van hygiëne en veiligheid op te volgen. Voor verkeerd gebruik is geen aansprakelijkheid.van toepassing. Het personeel dat 
verantwoordelijk is voor de omgang met chemicaliën moet dienovereenkomstig worden opgeleid. 
 

Best Kleefstoffen B.V. 


