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1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF 

Product name   Sicomet 8300 

Company   TECHNIRUB  BV 

    Morseweg 11 

    3899 BP  

Zeewolde 

Netherlands 

Telephone   +31-36 523 62 66 

Fax    +31-36 523 62 60 

Internet   www.technirub.nl 

E-mail    verkoop@technirub.nl 

 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
Aard: Plakmiddel van cyanoacrylaat. 

Bestanddelen 
CAS No. 

EINECS-No. % Indeling 
 

Ethylcyanoacrylaat 
7085-85-0 

230-391-5 80 - 100 Xi;R36/37/38 

 
Verdere informatie: 
Voor de verwoording van de R-zinnen in de lijst, zie rubriek 16. 

3. RISICO’S 
Belangrijkste blootstellingswegen:  Ogen, Longen, Huid 
 
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
Lijmt huid en oogleden in seconden aan elkaar. Reageert zeer hevig met water. (Zie Sectie 4 voor 

eerste hulp). 

 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
Inademing:  Breng de getroffen persoon in de frisse lucht, en als hij zich nog 

steeds niet beter gaat voelen haalt u er medische hulp bij. 
 
Contact met de ogen:  Als het oog dichtgekleefd zit kan u de wimpers losmaken met warm 

water door ze met een vochtigwattenschijfje te deppen.. 
Cyanaocrylaat verbindt zich met het proteïne van het oog en 
veroorzaakt een traanreactie die de verkleving helpt opheffen.. Houd 
het oog bedekt tot de lijm loskomt, meestal binnen 1 tot 3 dagen.. 
Het oog niet open dwingen. Haal er medische hulp bij indien vaste 
deeltjes cyanoacrylaat achter het ooglid zitten die het oog krassen.. 

 
 
 

http://www.technirub.nl/
mailto:verkoop@technirub.nl
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4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

Inslikken:  Zorg dat de ademhalingswegen vrij zijn. Het product polymeriseert 
onmiddellijk in de mond, waardoor slikken haast onmogelijk wordt. 
Speeksel maakt het verharde product los van de mond (na 
verschillende uren).. 

 
Contact met de huid:  De verlijmde huid niet van elkaar trekken. U kan ze voorzichtig 

losmaken met een stomp voorwerp zoals een lepel, bij voorkeur na 
weken in een warm sopje.. Cyanoacrylaten geven warmte af bij 
uitharden. In zeldzame gevallen kan een grote druppel voldoende 
wamte genereren om een brandwonde te veroorzaken.. 
Brandwonden moeten normaal behandeld worden nadat de lijm 
verwijderd werd van de huid.. Als de lippen per ongeluk aan elkaar 
gelijmd worden, bevochtig dan met warm water de lippen en 
stimuleer maximale benatting en druk door speeksel in de mond.. Pel 
of rol lippen van elkaar. Tracht niet de lippen van elkaar te krijgen 
door ze in tegenstelde richting uit elkaar te trekken.. 

 
Opmerkingen voor de arts:  Het is niet nodig om weefsel dat per ongeluk is vastgeplakt operatief 

te scheiden. Uit ervaring is gebleken dat vastgeplakt weefsel het 
beste behandeld wordt door passieve, niet-operatieve eerste hulp. 
Als snelle uitharding thermische brandwonden heeft veroorzaakt, 
moeten deze symptomatisch worden behandeld, nadat het 
plakmiddel is verwijderd.. 

 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Geschikte blusmiddelen:  verneveld water. poeder. schuim. Kooldioxide. 
 
Speciale  
brandbestrijdingsprocedures:  Brandweerlui moeten onafhankelijk ademhalingsapparaten dragen. 
 
Ongewoonlijke brand- of 
explosiegevaren:  Geen. 
 
Gevaarlijke  
verbrandingsproducten:  Spoorelementen van giftige en/of irriterende dampen kunnen 

vrijgegeven worden. Het gebruik van ademhalingsapparatuur wordt 
aanbevolen. 

 
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Milieuvoorzorgsmaatregelen:  De ruimte ventileren. Zorg ervoor dat het product niet in 
afvoerbuizen terechtkomt. 

 
Reinigingsmethoden:  Niet met doeken opdweilen. Giet er veel water overheen, om de 

polymerisatie te voltooien en schraap het materiaal van de vloer af. 
Uitgehard materiaal kan als ongevaarlijk afval weggegooid worden. 
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7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering:  Ventilatie (laag niveau) is aanbevolen bij het gebruik van grote 
hoeveelheden of wanneer de geur merkbaar wordt (Geurdrempel ligt 
bij ongeveer 1 à 2 ppm). Om het risico van contact met huid of ogen 
zoveel mogelijk te beperken bevelen wij het gebruik van een 
doseerapparaat aan.. 

 
Opslag:    Bewaren in de originele containers bij 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F).. 
 

8. HANTERING EN OPSLAG 
 

Bestanddelen 
CAS No. 

ACGIH TLV Oostenrijk België Tsjechië 

Ethylcyanoacrylaat 
7085-85-0 

0.2 ppm TWA 2 ppm MAK 
9 mg/m³ MAK 

  

 

Bestanddelen 
CAS No. 

Estland Greece Finland Frankrijk Hongarije 

Ethylcyanoacrylaat 
7085-85-0 

10 mg/m³ TWA 
2 ppm TWA 

20 mg/m³ STEL 
4 ppm STEL 

    

 

Bestanddelen 
CAS No. 

Duitsland Ierland Nederland Administratieve 
normen noorwegen: 

Portugal 

Ethylcyanoacrylaat 
7085-85-0 

 0.2 ppm TWA   0.2 ppm TWA 

 
Bestanddelen 

CAS No. 
Polen Spanje Zweden UK 

Ethylcyanoacrylaat 
7085-85-0 

  10 mg/m³ LLV 
2 ppm LLV 

20 mg/m³ STV 
4 ppm STV 

0.3 ppm STEL 
1.5 mg/m³ STEL 

 
Huidbescherming:  Het gebruik van chemisch bestendige handschoenen uit Nitril is 

aangeraden. Bij het gebruik van grote hoeveelheiden raden wij 
polyethyleen of polypropyleen handschoenen aan.. Gebruik geen 
PVC, rubber of nylon handschoenen.. Opmerking : in praktijk kan de 
levensduur van chemisch bestendige handschoenen merkelijk 
verminderen onder invloed van vele factoren (bvb temperatuur). 
Aangepaste riscico analyse moet uitgevoerd worden door de 
eindgebruiker. Indien zich tekenen van slijtage of beschadiging 
voordoen, moeten de handschoenen worden vervangen . 

 
Bescherming voor de  
ogen/het gezicht:  Waar het risico van spatten bestaat moet een oogbescherming    

worden gedragen. 
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
Toestand:      vloeistof 
Kleur:       helder 
Geur:       Scherp. irriterend 
pH:       niet van toepassing 
Dampdruk:      Minder dan 0.2 mm Hg 
Kookpunt/traject:     Groter dan 149ºC (300ºF) 
Smeltpunt/traject:     niet bepaald 
Relatieve dichtheid:    1.05 
Dampdichtheid:     Ca. 3 
Vlampunt:      80ºC (176ºF) tot 93.3ºC (200ºF) 
Methode:      Tag gesloten beker 
Zelfontbrandingstemperatuur:   485°C (905°F) 
Verdampingssnelheid:     Niet beschikbaar 
Oplosbaarheid in water:    Polymeriseerd bij kontakt met water. 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):  Niet van toepassing 
Concentratie van VOS: <3 % (Zoals gedefinieerd in de Richtlijn van de Raad 

1999/13/EC) 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit:      Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. 
 
Polymerisatie:   Snelle exothermische polymerisatie gebeurt in 

aanwezigheid van water, aminen, alkaliën en alcohol. 
 
Gevaarlijke ontledingsproducten:   Geen 
 
Te vermijden substanties:    Water, amines, alkali's en alcoholen. 
 
Te vermijden omstandigheden:   spontane polymerisatie 
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Inademing:  Irriterend voor de ademhalingswegen. Langdurige 
blootstelling aan hoge dampconcentraties kan bij 
gevoelige individuen leiden tot chronische 
aandoeningen. In droge lucht, relatieve 
luchtvochtigheid <50%, kunnen de dampen de ogen 
en het ademhalingssysteem irriteren.. 

 
Huid:   Irriterend voor de huid. Lijmt huid aan elkaar in 

seconden. Wordt beschouwd als weinig giftig. Acute 
FD50 (konijn) bij opname door de huid >2000mg/kg.. 
Wegens het optreden van polymerisatie aan 
hethuidoppervlak wordt het optreden van allergische 
reacties onmogelijk geacht.. 

 
Ogen:   Dit product is irriterend voor de ogen.. In vloeibare 

toestand lijmt dit product oogleden. In droge lucht 
(RV<50%) kunnen de dampen irriteren en tranende 
ogen veroorzaken.. 

 
Inslikken:   Cyanoacrylaten worden als relatief weinig giftig 

beschouwd. De acute orale FD50 bedraagt 
>5000mg/kg (rat). Het is haast onmogelijk in te 
slikken aangezien het zeer vlug polymeriseert in de 
mond.. 

 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Mobiliteit:      Geen gegevens beschikbaar. 
 
Bioaccumulatie:     Geen gegevens beschikbaar. 
 
Ecotoxiciteitseffecten:   Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Biologische en 

Chemische Zuurstof Vraag (BOD en COD) zijn 
onbeduidend 

 
Persistentie en afbreekbaarheid:   Niet beschikbaar 
 
Gevaarklasse v. water (Deutschland):   Geen watervervuiler 
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13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

Substance 
Vernietigingsmethoden   Polymeriseren door het product langzaam bij water 

te voegen (10:1). Verwijderen als niet giftig en niet in 
water oplosbaar vast chemisch afval in een erkende 
stortplaats of door verbranding onder gecontroleerde 
omstandigheden. . De afvalbijdrage van dit product is 
zeer klein in vergelijking met het artikel waarin het 
wordt gebruikt. 

 
Europese afvalcatalogus   08 04 09 afvalplakmiddelen en afdichtingsmiddelen 

die organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke 
stoffen bevatten. 

 
Verpakking 
Vernietigingsmethoden   Weggooien in een officiële vuilstortplaats of 

verbranden. 
 

Vloeistof 55905 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
ICAO/IATA (Lucht): 

UN Nummer:     UN 3334 
Juiste transportnaam:  Vloeistoffen door de luchtvaart geregulariseerd, niet 

anders gespecifieerd (Cyanoacrylaat Ester) 
Klasse:     9 
Verpakkingsgroep:    Geen 
Uitzonderingen:    (Niet meer dan 500 ml) Onbeperkt 
 

IMO/IMDG (Zee) 
UN Nummer:     Geen 
Juiste transportnaam:    Onbelemmerd 
Klasse:      Geen 
Verpakkingsgroep:    Geen 
EMS:      Geen 
Water verontreiniger    Geen 
 

ADR/RID (Weg/Spoor) 
UN Nummer     Geen 
Juiste transportnaam:    Onbelemmerd 
Klasse      Geen 
Verpakkingsgroep:    Geen 
ADR/RID-Etiketten:    Geen 
Classificatie code:    Geen 
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

Etikettering   Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele 
seconden aan huid en ogen vast. Buiten het bereik 
van kinderen houden. 

 
Gevaaraanduiding:     Xi - Irriterend. 
 

                                         
 
Risicocombinatieteksten:   R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de 

ademhalingswegen en de huid. 
 
Veiligheidsteksten:   S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. 
S23 - Damp niet inademen 
S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid 
vermijden. 
 

Bijkomende etikettering:    Geen 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
De gegevens voor dit veiligheidsinformatieblad werden verkregen uit betrouwbare bronnen en is 
zover wij weten nauwkeurig en up-todate op de vermelde datum. Henkel noch haar 
dochterondernemingen aanvaarden enige aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het 
gebruik van de hier verstrekte informatie of het gebruik, de toepassing of de verwerking van het 
product of de producten die op dit veiligheidsinformatieblad zijn beschreven. Wij wijzen de 
gebruikers op het mogelijke gevaar van het onjuist gebruik van het product of de producten. Deze 
productveiligheidsinformatie is gemaakt volgens de Commission Directive 2001/59/EC, aangepast 
met de technische vooruitgang voor de 28e Counsil Directive 67/548/EEC en Commission Directive 
1999/45/EC. 
 
Verklaring van de R-zinnen uit paragraaf 
2. 
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 


