Xerox 2260ij Magenta Inkt

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming
Naam van produkt:
Data Sheet Nummer:
Produktcode:
Scheikundige naam:

Xerox 2260ij Magenta Inkt
3-3019 1. 0. 0
026R09951, 026R09955, 026R09959
Geen

Naam leverancier:
Adres leverancier:

Xerox
voor vragen kunt U contact opnement
Xerox Nederland B.V.
afdeling Product Management

Telefoon:
0346 255 327
Fax:
0346 255 245
Verantwoordelijke persoon: Manager, Environment, Health and Safety (Engeland)
Telefoon in noodgevallen:

niet van toepassing

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Scheikundige naam

Concentratie

CAS

EC

Waarschuwingen

Symbolen

Water
Water oplosbare organische
oplosmiddelen
Kleurstof, rood
Alkaan, gehydroxyleerd

60-85%

7732-18-5

231-791-2

Geen

Geen

<30%
1-8%
<8%

Vertrouwelijk
Niet beschikbaar
Vertrouwelijk

414-610-3

Geen
R36/38*
Geen

Geen
Xi
Geen

* Zie sectie 16

3 Gevaren
- Er worden geen significante gevaren in verband gebracht met dit product

4 Eerste-hulpmaatregelen
Contact met de huid
- Was de aangetaste plek met veel water en zeep
Contact met de ogen
- Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen
- Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen
Inslikken
- 200-300 ml water laten drinken
- Een arts raadplegen als er nadelige gevolgen optreden
Inademing
- Patiënt in open lucht brengen
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5 Brandbestrijdingsmaatregelen
- Vlampunt - niet van toepassing
- Spontaan ontbrandingspunt - niet van toepassing
- Niet ontvlambaar. In geval van brand brandblusapparatuur gebruiken die in dit soort omgeving gebruikt mag worden

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Opruimingsacties
- Gemorst materiaal snel opdeppen met een doek of papieren handdoeken
- Overstroomgedeelte met water en reinigingsmiddel afwassen
Bijzondere voorzorgsmaatregelen
- Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden

7 Hantering en opslag
Hantering
- Vermijd langdurig of herhaald huidcontact
- Oogcontact vermijden
Opslag
- Bewaren op een koele, droge plaats, uit het directe zonlicht

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
Blootstellingslimieten
- Geen toegewezen
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden
Beheersing van beroepsmatige blootstelling
- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming als er gevaar bestaat voor veel huidcontact of contact met de ogen

9 Fysische en chemische eigenschappen
-

Verschijningsvorm: Vloeistof, rood
Geur: Een lichte geur
pH 7-8.5
Kookpunt: 102°C
Vriespunt 0 °C
Mengbaar met water
Specifieke zwaartekracht (water = 1) 1.02
Vlampunt - niet van toepassing
Spontaan ontbrandingspunt - niet van toepassing
Percentage vluchtige stof per volume: 26.8%ercentage vluchtig #%
Verdampingssnelheid (Butyl acetaat = 1) 2.5

10 Stabiliteit en reactiviteit
- Stabiel
- Te vermijden omstandigheden: Geen bekend
- Onverenigbaarheid (te mijden materialen): Geen bekend
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10 Stabiliteit en reactiviteit (....)
11 Toxicologische informatie
Inademing
- Er wordt geen significant inademingsgevaar verwacht
- Geen bewijs van acute inhaleringstoxiciteit
Contact met de huid
- Langdurig huidcontact kan resulteren in huidontvetting en -irritatie
Contact met de ogen
- Kan lichte oogirritatie veroorzaken
Inslikken
- Geen bewijs van acute orale toxiciteit
Carcinogeniciteit
- Geen aanwijzingen voor kankerverwekkende effecten
Mutageniteit
- Geen aanwijzingen voor mutagene eigenschappen bij Ames-tests

12 Milieu-informatie
Ecotoxiciteit
- Volgens de beschikbare data is de stof niet schadelijk voor aquatisch leven
Mobiliteit
- Mengbaar met water
Persistentie en afbraak
- Geen informatie beschikbaar
Mogelijke bioaccumulatie
- Bio-accumulatie is niet significant
Andere schadelijke effecten
- Levert praktisch geen gevaar op voor het milieu

13 Instructies voor verwijdering
Classificatie
- Europese Afvalstoffencodee: 08 03 13
Instructies voor verwijdering
- Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
- Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer
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15 Wettelijk verplichte informatie
Classificatie en etikettering
- Transport- of gebruikersetikettering is niet vereist
Waarschuwingen
- Niet van toepassing
Veiligheidsinstructies
- Niet van toepassing

16 Overige informatie
(R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.)
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