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Doe het zelf vochtbestrijden is onderdeel van Ecoform Europe

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

versie 001-201307

Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II

1. Identi�catie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Woodcon 
Oppervlaktebehandeling, waterafstotend middel voor alle houtsoorten. 

Ecoform Europe
+ 31 (0) 402 31 04 52

Productindenti�catie:  
Product toepassing: 

Firma: 
Telefoon nummer:  
E-mail:
Website:
Contactpersoon:

Datum MSDS update:  
MSDS update door:  
Datum MSDS gemaakt: 

info@ecoformeurope.com
www.ecoformeurope.com Rens
Koopmans

28 mei 2013 
Ecoform Europe 
25 mei 1995

2.

Volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG: Niet 
gevaarlijk.

Volgens de EU-richtlijn
S-zinnen:
S23(S) Spuitnevel niet inademen.
S23(V) Damp niet inademen.
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
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. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

. Hantering en opslag

BlootstellingslimietenNaam  
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Chemisch bestendige handschoenen dienen gedragen te worden daar waar herhaald 
of 
leverancier van uw chemicaliën bestendige handschoenen voor de penetra  
van de handschoenen.

Overall dragen bij hantering van dit product.

kamertemperatuur. Voor gebruik bij hogere temperatuur of voor aërosol sprays 
kunnen verdere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. 
Voor nadere gegevens over het gebruik van siliconen / organische oliën voor 
consumenten aërosol toepassingen wordt verwezen naar de leidraad over het 
gebruik van deze soorten materialen in consumenten aërosoltoepassingen die is 

Zie paragraaf 6 en 12.

Bescherming van de handen:

Bescherming van ogen/gezicht: 

Bescherming van de huid:

Hygiënische maatregelen:

Overige informa�e:

Beheersing van milieublootstelling:

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vloeistof
Wit

Vorm: 
Kleur: 
Geur: Zeer weinig

100 °CKookpunt/kooktraject: 
Vlampunt: 
Zelfontbrandingstemperatuur: 

Rela ve dichtheid: 
Viscositeit: 
Oxida eigenschappen: 

100 °C (Closed up)
100 °C

Nee
1
50 mPa s bij 25°C
Nee

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reac iteit:  
10.2 Stabiliteit:  
10.3 Kans op gevaarlijke reac s:
10.4 Te vermijden omstandigheden: 
10.5 Te vermijden materialen: 
10.6 Gevaarlijke omtledingsproducten: 

Geen bekend.
Stabiel onder normale omstandigheden.
Geen bekend.
Geen gegevens.
Kan met sterke oxida middelen reageren.
Bij thermische a ak van deze stof jdens brand of onder extreem hete 
omstandigheden kunnen de volgende ontledingsproducten vrijkomen: 
Silica. Kooldioxide en sporen van onvolledig verbrande koolstofproducten. 
Bij thermische ontbinding kan formaldehyde worden gevormd. 
S stofproducten. Chloorproducten.
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11 rmatie

Acute toxiciteit:
 irriterend. 

Chronische toxiciteit: 

12.1  

12.2 

12.3 

12.4

13. Instructies voor verwijdering

Verwijdering van het product en de verpakking:

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Spoor-/ wegvervoer (ADR/RID): 

Zeevervoer: 

Luchtvaart (IATA):  
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.

EINECS: 
TSCA: 
AICS:  
IECSC: 
KECL: 
PICCS:  
DSL: 
ENCS/ISHL: 

Niet bepaald.

16. Overige informatie
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