
  Pagina 1 

Veiligheidsinformatieblad (91/155/EU) 

Datum van uitgifte: 13/11/2008 
Afdrukdatum: 13/11/2008 

1 Naam van het product en inlichtingen over de leverancier 

Naam van het product: Prolaser serie 
 
Aanbevolen gebruik: bedrukken van drukdragers (normaal gezien papier, karton en 

bordpapier) door middel van vellenoffsetdruk. 

Inlichtingen over de leverancier: Epple Druckfarben AG 
 Gutenbergstrasse 5, 86356 Neusäß, Duitsland 
 Tel: 0049/821.46.030, Fax: 0049/821.460.3200 
 
Verdeler: Quermia Graphics bvba 
 Gaaiendreef 13, 2900 Schoten, België 

2 Mogelijke gevaren 

Geen gevaarlijke substantie of bereiding volgens de gevarenverordeningen, meer bepaald de EU-
richtlijnen 67/548/EWG en 1999/45/EG. 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Samenstelling: mengsel van organische en anorganische pigmenten en/of 
pigmentroet (behalve ongepigmenteerde producten zoals lakken), 
harsen en plantaardige oliën en/of derivaten daarvan 

Gevaarlijke bestanddelen: Mangancarboxylat Cobaltbis (2-ethylhexanoat) 

EINECS nr: 271-377-9 2052506 
CAS nr: 68551-42-8 136-52-7 
 Xi; R 38 < 2,5 % Xi, R 38-43 < 1 % 
Bijkomende voorschriften: het product kan volgende irriterende stoffen onder de toegestane 

grens (1%) bevatten: co-carboxylaat 

4 Maatregelen bij eerste hulp 

Bij inademen: frisse lucht inademen. Bij klachten een arts consulteren. 
Bij huidcontact: vervuilde kleren direct uittrekken. De huid grondig met water en zeep 

wassen, geen oplosmiddelen of verdunner gebruiken 
Bij oogcontact: de oogleden geopend houden en de ogen minstens 10 min. overvloedig 

met proper, stromend water spoelen, contactlenzen verwijderen, een 
arts consulteren 

Bij inslikken: direct een arts consulteren, de betrokkene kalmeren, zeker het braken 
niet opwekken! 

5 Maatregelen bij brand 

Geschikte blusmiddelen: schuim (alcoholbestendig), kooldioxide, poeder,  
sproeiwaterstraal onder hoge druk 

Niet-geschikte blusmiddelen: volle waterstraal 
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Aanbevelingen: bij brand ontstaat dikke zwarte rook, het inademen van de rook 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zuurstofmaskers zijn 
aangeraden. Gesloten verpakkingen in de buurt van de 
brandhaard met waternevel besproeien. Het bluswater moet 
opgevangen worden. 

6 Maatregelen bij onvoorziene vrijkoming 

Voorzorgsmaatregelen met de ruimte goed verluchten. De voorschriften bij punt 7 en 8 in acht 
betrekking tot personen: nemen. 
 
Maatregelen met betrekking niet in de riolering laten lopen. Bij verontreiniging van waterlopen of de 
tot het milieu: riolering moeten de verantwoordelijke instanties verwittigd worden. 
 
Procedure voor reiniging/ vrijgekomen product met onbrandbaar absorberingsmiddel (bv. zand 
absorptie: of aarde) tegenhouden en de plaatselijke bepalingen volgen voor het 

lozen. Het gebruik van oplosmiddelen vermijden, beter een 
reinigingsmiddel gebruiken. 

7 Hantering en stockering 

Maatregelen voor een oog- en huidcontact vermijden. Niet roken, eten en drinken in de 
veilige omgang: buurt. 
 
Maatregelen tegen brand- materialen die met drukinkt, druklak of oxidatief drogende oliën 
en explosiegevaar: verontreinigd zijn kunnen zelfs na enkele uren spontaan 

zelfontbranden. Om brandgevaar te vermijden, moeten alle 
verontreinigde materialen op een speciaal daarvoor voorziene plaats 
bewaard worden, zoals een ondoorlaatbare metalen container met 
gesloten deksel (zie punt 14). 
Verontreinigde materialen moeten op het einde van elke werkdag van 
de werkplek verwijderd worden en buiten bewaard worden. 

 
Vereisten voor opslag en geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om 
verpakkingen: elke mogelijkheid tot lekken te vermijden 
 
Verdere maatregelen in uit de zon en de hitte houden. Steeds in de originele verpakking 
verband met stockering: bewaren. Van oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische 

producten verwijderd houden. 

8 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 

Technische veiligheidsuitrusting: zorgen voor voldoende luchtcirculatie 
 
Persoonlijke veiligheidsuitrusting: 
  
Bescherming tegen inademen: niet verplicht 
Bescherming voor de handen: geschikte veiligheidshandschoenen tegen chemicaliën dragen 

(goedgekeurd volgens EN 374). Zowel bij kort als langdurig 
contact (bv. reinigen) met de grondstoffen die bij de drukinkten 
en de reinigingsmiddelen gebruikt worden wordt een 
handschoen uit LLDPE met een dikte van 0,06 mm aanbevolen. 
Volgens onze leveranciers komen de grondstoffen pas na 
minimum 480 minuten door de handschoenen. 

 
Bescherming voor de ogen:  veiligheidsbril dragen tegen spatten 
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Bescherming voor het lichaam: de werkkledij mag niet bestaan uit materiaal dat smelt bij brand. 

Na contact met de huid grondig wassen.  

9 Natuurkundige en chemische eigenschappen 

Vorm: pasteus, dik vloeibaar 
Kleur: volgens omschrijving van het product 
Geur: karakteriek 
 
Vlampunt: > 100°C 
Dampdruk: < 0,1 hPa (20°C) 
Dichtheid: 0,9 - 1,2 g/cm

3 
(bij 20°C) 

Behalve wit en metaalinkten: 1,3 - 1,6 g/cm
3 
(bij 20°C) 

Oplosbaar in/mengbaar met water: niet tot heel slecht oplosbaar in/mengbaar met water 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

Te vermijden voorwaarden: stabiel bij inachtneming van de aanbevolen hantering en 
stockering (zie punt 7). 

 
Te vermijden stoffen: van oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische producten 

verwijderd houden. 
 
Gevaarlijke producten: opbouw van gevaarlijke producten zoals koolstofmonoxide, 

rook en stikoxiden (NOx) mogelijk bij brand. 

11 Toxicologische gegevens 

Het product is bereid volgens conventionele methodes (berekend volgens de gevaarvoorschriften), 
meer bepaald de EU-richtlijn 1999/45/EG. Bij jarenlange en normale omgang werden geen schadelijke 
werkingen vastgesteld. Langdurig en herhaaldelijk contact met de huid beïnvloedt de natuurlijke 
bevetting en leidt tot niet-allergische contact-dermatitis (uitdrogen van de huid). 
Spatten kunnen de ogen irriteren en tijdelijke schade veroorzaken. 

12 Ecologische gegevens 

Niets in de riolering of de waterlopen of op de grond laten komen. 

13 Instructies voor het verwijderen van afval 

Europees afvalnummer:080313 Drukinktenafval, met uitzondering van deze die onder 080312 vallen. 
Lege eenwegverpakkingen kunnen als schroot verwerkt worden of hergebruikt worden. 

14 Transportvoorschriften 

Het product is niet onderworpen aan de voorschriften met betrekking tot gevarengoed voor transport 
volgens ADR, RID, IMDG en ICAO/IATA. 
 
Kledij of poetsdoeken die met drukinkt, druklak of oxidatief drogende oliën verontreinigd zijn moet 
vervoerd worden onder ADR klasse 4.2. 
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15 Voorschriften 

Geen gevaarlijk product volgens de verordeningen van de gevarengoederen, meer bepaald de EU-
richtlijnen 67/548/EWG en 1999/45/EG: 
 
VbF: niet van toepassing 
WGK: 1 (zelfclassificatie), licht gevaarlijk voor water. 

16 Verdere gegevens 

De gegevens in deze veiligheidslijst berusten op de huidige stand van kennis en voldoen aan de 
huidige nationale en EU-wetgeving. Wij hebben geen kennis van of invloed op de 
arbeidsomstandigheden van de gebruiker. 
 
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen. De 
gegevens in deze veiligheidslijst beschrijven de veiligheidsmaatregelen voor ons product en hebben 
niet de bedoeling bepaalde eigenschappen te garanderen. 
 
Relevante R-zinnen: 
R 38: irriterend voor de huid 
R38-43: irriterend voor de huid, kan de huid gevoelig maken 
 
Verantwoordelijke uitgever van deze veiligheidslijst: 
Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling 
Dr. Carl Epple 
Tel.: +49 (0) 821 49 03 118 


