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Safety data sheet 
GLC – Solvex nitril handschoenen groen 
 

1. Identificatie van de stof/voorbereiding en bedrijf  

 

Product naam: Solvex nitril handschoenen groen 

 

Artikelnummer: GLC 09-10 

 

Gebruik : Bescherming van de handen, alleen gebruiken voor ontworpen doelen 

Voor informatie over de chemische geschiktheid, neem dan contact op met 

 

Leverancier : 

Chemicar Europe  

Baarbeek 2 

B-2070 Zwijndrecht 

Tel.: +(32) (3) 234 87 80 

Fax: +(32) (3) 234 87 89 

E-mail: info@chemicar.eu 

 

Noodnummer: +32 (0) 473 96 91 32 

 

2. Samenstelling van de onderdelen 

    

- Acrylonitrile-butadiene rubber coating 

- katoen voering 
 

3. Identificatie van de gevaren 

 

- Zinc dibutyldithiocarbamaat 

- Zinc-2-Mercaptobenzothiazole 

- Hexahydro-1,3,5-triethyl-s-triazine 

 

Slechts een zeer klein aantal gebruikers kan gevoelig zijn voor deze ingrediënten in de handschoen en 

het kan dus irriterende en / of allergische contacteczeem reacties ontwikkelen. 

 

4. Eerste hulp maatregelen 

 

Inademing : niet van toepassing. 

Huidcontact : als een allergische reactie optreedt, bekom medisch advies  

Oogcontact  : Spoel grondig met water onder lage druk. Bij langdurige hinder, win medisch advies in. 

Ingestie  : niet van toepassing. 

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

Handschoenen worden afgebroken bij hoge temperaturen. 

Blusmiddelen: verneveld water of poeder. 
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6. . Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het product 

 

Deze handschoenen zijn stevig, ze zijn niet gevoelig voor lekken. Gebruikte handschoenen kunnen 

besmet zijn met ziekteverwekkers en schadelijke stoffen. Handschoenen moeten worden vernietigd in 

overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Storten en verbranden moet onder gecontroleerde 

omstandigheden worden verricht. 

 

7. Hantering en opslag  

 

Uit de buurt houden van onmiddellijk zonlicht, opslagen in een koele en droge plaats. Uit de buurt 

houden van ontstekingsbronnen.  

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke veiligheid 

 

Voor gebruik, controleer de handschoenen voor defecten of onvolledigheden. Als een handschoen is 

gescheurd of beschadigd tijdens het gebruik, gooi deze dan onmiddellijk weg.  

Ademhalingstoestel : niet van toepassing 

Oogbescherming: niet van toepassing 

 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 

Brandpunt :     niet van toepassing  

Kookpunt :     niet van toepassing. 

Zelfontbrandingstemperatuur:  niet van toepassing. 

Onderste explosiegrens:   niet van toepassing. 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

Geen 

 

11. Toxicologische informatie 

Geen 

 

12. Ecologische informatie 

Geen 

 

13. Afvalverwerking 

Geen 

 

14. Transportvoorschriften 

Geen 

 

15. Wettelijk verplichte informatie 

Geen  

 

16. Overige informatie 

Deze informatie is gebaseerd op onze kennis tot op heden. 

Deze refereert uitsluitend naar bovenvermeld product en garanderen geen kwaliteit. 

De eindgebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product. 

Dit veiligheidsblad vervangt alle voorafgaande edities. 

 


