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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
FOL 501MT/FOL 51ET – Finixa lifting tape  
 

1. Identificatie van de stof/voorbereiding en bedrijf  

 

Product naam: Finixa lifting tape 

 

Artikelnummer: FOL 501MT - FOL 51ET 

 

Leverancier : CHEMICAR EUROPE NV 

   Baarbeek 2 

   B-2070 Zwijndrecht 

   +32 32 34 87 80 

   + 32 32 34 87 89 

   info@chemicar.eu 

   www.chemicar.eu 

 

Noodnummer n° : +32 (0) 473 96 91 32 

 

2. Samenstelling van de onderdelen 

 

Drager:  licht crêpe papier versterkt  met PET; pergamijn papier 

Kleefstof:  op basis van solvent rubber 

 

3. Identificatie van de gevaren 

 

Geen  

 

4. Eerste hulp maatregelen 

 

Inademing   niet van toepassing 

Huidcontact  niet van toepassing 

Oogcontact  niet van toepassing 

Mondopname  niet van toepassing 

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

 Brandbestrijding procedures: spuit met water om ruimtes af te koelen die blootgesteld zijn aan de 

vlammen en ook om brandbestrijding personeel te beschermen 

 Traditionele brandblusmiddelen: water, CO ₂, bluspoeder, zand. 

 Speciale voorzorgsmaatregelen bij brand: Brandbestrijding personeel moeten worden voorzien 

van ademhalingsapparatuur en veiligheidsbril 

 Gevaarlijke afbraakproducten: niet van toepassing 

 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het product 

 

niet van toepassing 

 

    

 

SDS 
 

SAFETY DATA SHEET 
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7. Hantering & opslag 

 

Opslagtemperatuur (°C): omgevingstemperatuur 

Transporttemperatuur (°C): omgevingstemperatuur 

Laden / lossen temperatuur (°C): omgevingstemperatuur 

Druk bij stockage / transport (kPa): atmosferisch 

Gebruikelijke verpakking: rollen 

Toegestane verpakkingsmateriaal: kartonnen dozen 

Algemene info betreffende opslag / handling: niet behandelen of opslaan in de buurt van vlammen of 

hittebronnen 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke veiligheid 

 

Niet van toepassing. 

 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
 

Vorm       vast 

Kleur       groen 

Geur       niet van toepassing  

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
 

Voorwaarden om polymerisatie te vermijden  Niet van toepassing  

Stabiliteit        stabiel 

Gevaarlijke ontledingsproducten     niet van toepassing  
 

11. Toxicologische informatie 
 

Inademing      Niet van toepassing 

Huidcontact      Niet van toepassing 

Oogcontact       Niet van toepassing  

Inslikken     Niet van toepassing  
 

12. Ecologische informatie 
 

Geen gevaren voor het milieu 
 

14. Transportvoorschriften 
 

Dit product kan gerecycleerd worden hetzij in een afvalcontainer of een gecontroleerde verbanding. 
 

14. Transport information 
 

Geen speciale maatregelen vereist  
 

15. Wettelijk verplichte informatie 

 

Classificatie       niet gereglementeerd 

Richtlijn van kracht     dit product vereist geen classificatie of label van europese 

richtlijn.  

 

16. Overige informatie 

 

- 


