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1. IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1 Productidentificatie

Productnaam: Matgreen Eco parketlijm CP0
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en afgeraden gebruik

Kleefmiddel voor verlijming van houten vloeren.
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf: Matgreen
Adres: ZI Hauts-Sarts 1ère avenue 25 B-4040 Herstal
Telefoon: +32 4 246 32 49
Fax: +32 4 247 06 07
E-mail: info@ecobati.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Het telefoonnummer van Ecobati: +32 4 246 32 49 (van maandag tot vrijdag, enkel tijdens de werkuren: van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 
tot 17u00).

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1 Indeling van het mengsel

Dit preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 99/45/EG.
Voornaamste ongewenste effecten: zie punten 9 tot 12

2.2 Etiketteringselementen
- Gevaarsymbolen: geen
- Gevaaraanduidingen: geen
- R-zinnen: geen
- H-zinnen: geen
- Aanvullende zinnen: geen

2.3 Andere gevaren
Ethylalcohol bij het aanbrengen van het product (door een reactie met water: maximale afgifte: <1% in gewicht).

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
3.1 Stof/preparaat

N.B.
3.2 Mengsel

Stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu volgens de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen 67/548/EEG of de verordening 
(EG) nr. 1272/2008, waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld die geclassificeerd zijn als PBT/
vPvB of opgenomen zijn in de kandidaatlijst:

Naam van de stof Registratienr. CAS-nr. EINECS-nr.
Class. volgens 
67/548/EG (*)

Class. volgens 
CLP (*)

Conc.%

Triéthoxyottylsilane [1] [2] N.B. 2943-75-1 220-941-2 Xi, R38 H315 < 2,0
[1] Stof die een gevaar vormt voor het milieu of de gezondheid
[2] Stof waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld (zoals methanol)
[3] PBT-stoffen
[4] vPvB-stoffen
(*) Zie punt 16 voor de volledige tekst van H- en R-zinnen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd een arts raadplegen. NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloze persoon. Indien de 
persoon bewusteloos is: in stabiele zijligging plaatsen en onmiddellijk medische hulp inroepen.
Blootstellingsmogelijkheden: 
- Huidcontact: wegnemen met een doek of papier en wassen met water en zeep.
- Oogcontact: wegnemen met een schone doek en spoelen met water.
- Inslikken: bij toevallig contact met de mond: verwijderen en spoelen. Als er grote hoeveelheden ingeslikt werden: een arts raadplegen. 
- Inademing: in de frisse lucht brengen bij ademhalingsmoeilijkheden; een arts raadplegen als de symptomen aanhouden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
- N.B.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
De instructies van de arts volgen. Zie punt 4.1.
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen: water, CO2, schuim, chemisch poeder volgens de betreffende materialen van de brand.
- Informatie over de blusmiddelen: niet van toepassing.
- Ongeschikte blusmiddelen: geen in het bijzonder.
- Zijn er blusmethoden die niet volstaan in bepaalde situaties met betrekking tot de stof: geen in het bijzonder.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand is er een dikke, zwarte rookontwikkeling. Blootstelling aan de verbrandingsproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het kan 
noodzakelijk zijn om aangepaste ademhalingsmaskers te voorzien.

5.3 Advies voor brandweerlieden
Gesloten verpakkingen met water koelen bij blootstelling aan brand. Wegvloeien van bluswater in riolen of waterlopen voorkomen.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Beschermende handschoenen dragen.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Wegvloeien in riolen of waterlopen voorkomen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Aanbevelingen voor insluiting bij een lek. Het product insluiten met barrières, inclusief niet-absorberende materialen.
- Aanbevelingen voor reiniging bij een lek. Het product mechanisch opnemen, het terug in de verpakking voor hergebruik plaatsen of in een 
andere houder die geschikt is voor de verwijdering ervan.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Na opname en opslag overeenkomstig artikel 13 behandelen.

7. HANTERING EN OPSLAG
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Contact met ogen en huid vermijden. Wegvloeien in riolen of waterlopen voorkomen. Zie tevens punt 8. Er kan ethanol vrijkomen uit het 
product. In besloten ruimten kunnen dampen een explosief mengsel vormen met lucht. Bij aanwezigheid van ontstekingsbronnen kan dat 
explosies veroorzaken (ook in niet-gereinigde houders). Bijgevolg moeten ontstekingsbronnen worden vermeden en dient men voorzorgs-
maatregelen te treffen tegen statische ontlading.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Laat de houders dicht. Beschermen tegen water/vochtigheid

7.3 Specifiek eindgebruik
Geen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
8.1 Controleparameters

Ethanol (CAS-N°: 2943-75-1; EC-N°: 220-941-2)
Beroepsmatige blootstellingslimieten: 

Nationaal (FR):
Blootstellingslimiet = 5.000 ppm (9.500 mg/m3)
Gemiddelde blootstellingswaarde = 1.000 ppm (1.900 mg/m3)

EU:
TLV-TWA = N.B.
TLV-STEL/C = N.B.

ACGIH 2009:
TLV-TWA = 1.000 ppm (1.900 mg/m3)
TLV-STEL/C = N.B.

Biologische limietwaarden: N.B.
DNEL: N.B.
PNEC: N.B.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Contact met de ogen en de huid vermijden. Voldoende verluchting voorzien (lokale verluchting). Een goede algemene verluchting volstaat 
doorgaans om het ethanolgehalte in de lucht onder de limiet voor beroepsmatige blootstelling te houden. Er zijn geen bijzonder voorzorgs-
maatregelen vereist bij normaal gebruik. In gesloten of niet-verluchte ruimten kan ademhalingsbescherming nodig zijn.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:
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Bescherming van de ogen/het gezicht: geen bijzondere voorzorgsmaatregelen bij normaal gebruik. Draag een veiligheidsbril die geschikt is 
voor vloeistoffen als er gevaar bestaat voor spatten/verneveling.
Bescherming van de huid: bij normaal gebruik zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig, draag aangepaste kleding.
Bescherming van de handen: draag nitrielhandschoenen of andere handschoenen die aanbevolen werden door de leverancier bij langdurig 
of herhaaldelijk gebruik.
Bescherming van de ademhalingswegen: bij blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan de blootstellingslimiet: een gelaatsmasker 
dragen met een filter met een laag kookpunt voor organische verbindingen - type AX (organische gassen en dampen met een kookpunt ≤ 65 
°C). Hergebruik en gebruik tegen gasverbindingen is strikt verboden.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Algemene informatie
- Fysische vorm:       thixotrope pasta.
- Geur:        licht waarneembaar.
- Geurdrempel:       N.B.

9.1 Informatie over de fysische en chemische basiseigenschappen
- pH:        N.B. (niet verdund)
- Smeltpunt/vriespunt (92/69/EEG, A1):    N.B.
- Initieel kookpunt en kookbereik
(92/69/EEG, A2):       N.B.
- Vlampunt:       N.B.
- Verdampingssnelheid:      N.B.
- Ontvlambaarheid (vast, gas):     N.B.
- Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of 
explosiegrenzen:       N.B.
- Dampspanning:       N.B.
- Dampdichtheid (lucht = 1):     dampen zijn zwaarder dan de lucht.
- Relatieve dichtheid (92/69/EEG, A3):  1,67 g/ml (#) (20°C) [Methode: volledige onderdompeling]
- Oplosbaarheid in water: (92/69/EEG, A6):  niet oplosbaar [Methode: voorafgaande test]
- Oplosbaarheid in organische solventen:    gedeeltelijk
- Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:    N.B.
- Zelfontbrandingstemperatuur:     N.B.
- Ontledingstemperatuur:      N.B.
- Viscositeit:  20.000-40.000 cps (23°C) [Methode: plaat/kegel]
- Ontploffingseigenschappen:     geen
- Oxiderende eigenschappen:     geen

9.2 Overige informatie
- VOC        0 g/l

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1 Reactievermogen

Reageert langzaam met water (omgevingsvochtigheid), transformeert in een rubberachtige vaste stof.
10.2 Chemische stabiliteit

Het product is stabiel in normale omstandigheden en bij afwezigheid van water/vochtigheid.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen.
10.4 Te vermijden omstandigheden

Vochtigheid.
10.5 Onverenigbare materialen

Water
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ethanol, koolstofmonoxide, koolstofdioxide, dampen, stikstofoxide.
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Hieronder staan de toxicologische gegevens van de voornaamste bestanddelen 
van het mengsel.
Gevaarlijke effecten voor gezondheid bij blootstelling aan het mengsel: zie punten 2 en 4.

11.1 Informatie over toxicologische effecten
• Triethoxyoctylsilane:
- Acute toxiciteit, via orale weg: DL50 rat = > 5.110 mg/kg. Richtlijn 84/449/EEG methode B.1.
- Primaire huidirritatie: niet irriterend - konijn = Methode OECD TG 404.
- Primaire irritatie van de slijmvliezen - konijn = niet irriterend. Methode OECD TG 405.
CMR-classificatie:
Carcinogeniciteit: N.B.
Mutageniciteit: Geen mutagene effecten in vitro en in vivo. Op basis van de beschikbare gegevens, 
zijn de classificatiecriteria niet ingevuld.
Teratogeniciteit: N.B.
Toxiciteit voor de voortplanting/vruchtbaarheid: N.B.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Volgens de gangbare good practice niet verwijderen in het milieu (zie ook de punten 6,7,13,14,15). Er zijn geen gegevens beschikbaar over 
het preparaat zelf. Hieronder staan de toxicologische gegevens van de voornaamste bestanddelen van het mengsel.

12.1 Toxiciteit
• Triethoxyoctylsilane:
- N.B.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
• Triethoxyoctylsilane:
- Biologische afbreekbaarheid: 12%, 28d, niet onmiddellijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie
- N.B.

12.4 Mobiliteit in de bodem
De mobiliteit wordt beperkt door de transformatie in een niet-oplosbare vaste stof door reactie met vochtigheid.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling
Volgens de beschikbare gegevens beantwoorden de componenten van het mengsel niet aan de PBT-/vPvB-criteria.

12.6 Andere schadelijke effecten
Geen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Recupereren indien mogelijk. De lokale en nationale regelgeving respecteren: 91/156/EEG, 91/689/EEG,94/62/EEG.
Verwijdering van het niet-gepolymeriseerde product (conform de richtlijn 2000/532/EG):
afvalcode 080409 * - afval van lijm en mastiek met organische solventen of andere gevaarlijke stoffen;
Verwijdering van het verharde product (conform de richtlijn 2000/532/EG):
Afvalcode 080410 - afval van lijm en mastiek die niet tot de categorie 080409 behoren.
Verpakking: Het karton kan via recyclage worden verwijderd. Het aluminiumfolie mag samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Vervoer in de lokalen van de gebruiker:

Het product altijd in de juiste en beveiligde verpakking vervoeren. Controleren of de personen die het product vervoeren op de hoogte zijn van 
de maatregelen die moeten worden getroffen bij een lek of ongeval.

14.1 UN-nummer
N.v.t.

14.2 Benaming voor verzending van de Verenigde Naties
N.v.t.

14.3 ADR-klasse(n)
Aanvullende gevarenklasse: N.v.t.
Etiketnummers: N.v.t.

14.4 Verpakkingsgroep
N.v.t.
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14.5 Gevaren voor het milieu
N.v.t.

14.6 Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker
N.v.t.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
N.v.t.

Aanvullende informatie voor het transport volgens IMDG, ADR/RID en OACI/IATA
Dit preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de internationale regels voor transport van gevaarlijke stoffen (ADR/RID, IMDG, 
ICAO/IATA).

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 
Verordening (EU) nr. 453/2010 van 20 mei 2010 ter wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), Richtlijn 67/548/EEG inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en de latere wijzigingen; Richtlijn 
1999/45/EG inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke preparaten en de later wijzigingen; Verordening (EG) nr. 1907/2006 
(REACH), Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), Verordening (EG) nr. 790/2009 van 10 augustus 2009 ter wijziging voor aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke vooruitgang, Verordening (EG) nr. 1272/2008 van Het Europees Parlement en de Raad inzake de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Richtlijn 92/69/EEG van de Commissie van 31 juli 1992 houdende aanpassing aan de 
vooruitgang van de techniek van de zeventiende Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bes-
tuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen. De “blootstellingslimieten” van de 
stoffen zijn afkomstig van: a) de Franse wet JORF nr. 0109 van 10 mei 2012 pagina 8773, tekst nr. 102. Decreet nr. 2012-746 van 9 mei 
2012 inzake de limieten voor beroepsmatige blootstelling voor bepaalde chemische stoffen; b) de wetgeving van de EU: Richtlijn 2009/161/
EG van 17 dec. 2009; c) voor de stoffen die niet opgenomen zijn in de nationale en Europese wetgeving is de informatie afkomstig uit het 
volume ACGIH 2009 «Threshold Limit Value (TLV’s) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs) « [Bron 
Federchimica - Italiaanse nationale vereniging van de chemische sector: «Threshold limit values and biological indices of exposure to the 
Risks related to chemicals in the workplace» editie van 2010]. Overige vereisten, beperkingen of verboden volgens de regelgeving: geen.

15.2 Beoordeling van de chemische veiligheid
N.B.

16. OVERIGE INFORMATIE
De volledige tekst van de zinnen die vermeld worden in punt 3:
 R38 - Irriterend voor de huid.
 H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

De gegevens van dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en op de Europese en nationale regelgeving. De infor-
matie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidsvereisten met betrekking tot ons product, niet 
als een garantie voor de eigenschappen ervan. Het product is alleen bestemd voor de toepassingen die in punt 1 worden vermeld en mag niet worden 
gebruikt voor andere toepassingen zonder dat er voorafgaand schriftelijke instructies voor de behandeling werden verkregen.
Het is de verplichting van de gebruiker om de van toepassing zijnde wetten en reglementen te kennen en in acht te nemen. De informatie in dit 
veiligheidsinformatieblad vormt geen persoonlijke beoordeling van de gebruiker voor de risico’s in de werkomgeving zoals dat wordt vereist voor de 
gezondheid van anderen en voor de veiligheid op het werk.

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies.

Bibliografie
ESIS – European chemical Substances Information System - Joint Research Centre;
Federchimica – Book series of the Committee for Substances Safety , Nr. 2 “THE MSDS Part 2 - Examples of Safety Data
Sheet of a substance and a mixture prepared according to Regulation (EU) 453/2010, July 2010”.
Acroniemen
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: (Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) Akkoord voor international vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de weg
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CLP: (Classification, Labelling and Packaging ) Classificatie, etikettering en verpakking
CMR: (Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic) kankerverwekkend, mutageen en reprotoxisch 
DL 50: lethal dose 50 (dodelijke dosis voor 50% van de personen)
DNEL: (Derived No Effect Level) afgeleid niveau zonder effect
IATA: (International Air Transport Association)
IBC Code: (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk) Internationale code voor de 
constructie en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemische stoffen transporteren in bulk
IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Internationale gevaarlijke goederen over zee
OECD: (Organisation for Economic Co-operation and Development: Guideline for Testing of Chemicals) Organisatie voor economische samenwerking 
en ontwikkeling: richtlijnen voor proeven met chemische producten
MARPOL73/78: Internationale conventie voor preventie van verontreiniging door schepen, 1973 en gewijzigd door het protocol van 1978.
PBT: (Persistent, Bioaccumulative and toxic) persistente, bioaccumuleerbare en toxische stoffen
PNEC: (Predicted No Effect Concentration) voorziene concentratie zonder effect
RID: reglement voor internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
STEL: (Short Term Exposure Limit) blootstellingslimiet op korte termijn
TLV: (Threshold Limit Value) blootstellingslimiet
TWA: (Time Weighted Average concentration) tijdgewogen gemiddelde concentratie
UE/EU: Europese Unie
VLE: blootstellingslimiet op korte termijn (15 min)
VME: blootstellingslimiet op lange termijn (8 uur)
vPvB: (Very persistent very bioaccumulative) zeer bioaccumuleerbaar en zeer persistent

decodering:
(#) = dit symbool betekent dat de informatie na de revisiedatum werd bijgewerkt.
N.B. = niet beschikbaar
N.v.t. = niet van toepassing
[…] = bibliografische referentie

Dit veiligheidsinformatieblad werd op elk punt onderzocht overeenkomstig de verordening van de Commissie (EU) nr. 453/2010 van 
20 mei 2010 ter wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlment en de Raad inzake de registratie, de beoor-
deling en de beperkingen die van toepassing zijn voor deze stoffen (REACH).
Alle latere aanpassingen worden aangeduid met een #.


