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1. Materiaal/Samenstellings- en leveranciers-gegevens 
 
Productnaam : Wiltec Kleefcoating Cabine Protect 
 
2. Gegevens van de firma/onderneming 
 
Firma/onderneming : WILTEC B.V. 
Adres : Energielaan 3 
   5405 AD  UDEN 
   Nederland 
Telefoon : 0413-244444 
Fax : 0413-244499 
 
3. Chemische samenstelling 
 
Preparaatnaam: Kleefcoating transparant 
 
Karakterisering: 
Waterverdunbare kleverige tijdelijke beschermingsfilm op basis van een mengsel van 
glycerine en additieven. 
 
4. Mogelijke gevaren  
 
Belangrijke risico’s: geen 
 
Specifieke risico’s: bevat geen gevaarlijke- noch schadelijke stoffen.  
 
Aanvullende gegevens: het product bevat aantoonbaar geen organisch verbonden 
halogeenverbindingen (AOX), nitraten, zware metaalverbindingen en formaldehyde. 
 
5. Eerste Hulp 
 
Algemeen advies: steeds met voldoende hygiëne en beschermende kleding werken. 
 

Inademing: n.v.t. 
 
Contact met de huid: met warm water afwassen, over het algemeen is het product niet 
prikkelend voor de huid.  
Bij oogcontact: 15 minuten spoelen met stromend water waarbij de oogleden uit elkaar 
worden gehouden. Bij aanhoudende klachten een arts waarschuwen. 
 
Inslikken: mond spoelen, veel water drinken en eventueel arts waarschuwen. 
 



6. Brandbeveiliging 
 
Geschikte blusmiddelen: standaard blusmiddelen. 
 
Bij brand in de nabije omgeving: alle blusmiddelen toegestaan: schuim, poeder, 
koolstofdioxyde (CO2), sproeistraal water. 
 
Speciaal beschermende kleding: geen bijzondere maatregelen nodig. 
 
7. Lekkage/ morsen/ verspillen 
 
Persoonlijke Voorzorgsmaatregel(en): n.v.t. 
 
Milieu-voorzorgsmaatregel(en): voorkom vloeistof in de riolering, waterpijp, ondergrond en 
fundering. Met veel water verdunnen. 
 
Product zoveel mogelijk opvangen in een kunststof vat, de rest wegspoelen met veel water. 
Met vloeistofbindend materiaal Oil Adsorbent, zand, zuurbinder, universele binder, zaagsel 
opnemen. 
 
8. Transport en opslag 
 
Transport en handling: 
 
Voorzorgsmaatregel(en): geen bijzondere maatregelen nodig 
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 
Technische maatregel(en): geen 
 
Gebruiksvoorwaarden: geen brand- en explosiebeschermende maatregel(en) nodig 
 
Opslag: geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, wel vorstvrije opslag 
Opslagklasse: VBF vervalt 
 
9. Gebruiksbeperkingen en Persoonlijke Veiligheid 
 
Zorgdragen voor een goede ontluchting/ ventilatie van de ruimte en oplosmiddelvrije 
materialen gebruiken. 
 
Persoonlijke veiligheid: 
 
Ademhalingsbescherming  : tijdens verwerking zorgen voor voldoende ventilatie 
Handbescherming   : geschikte handschoenen dragen 
Oogbescherming   : oogbescherming dragen 
Lichaamsbescherming  : geen speciale werkkleding vereist 
 
Algemene richtlijnen voor bescherming en hygiëne: 
niet eten, drinken of roken  tijdens het werk. Hanteren in overeenstemming met goede 
industriële hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. 
 
 



10. Physieke- en chemische eingenschappen 
 
Vorm     : visceus/ thixotroop 
Kleur     : melkachtig 
Geur     : typisch 
Verandering van aggreatieteostand : n.v.t. 
Smeltpunt/ smeltgrens  : < -3°C  literatuurwaarde 
Vlampunt    : n.v.t. 
Ontbrandingstemperatuur  : 400°C 
Dampspanning   : (20°C) 23 mbar  literatuurwaarde 
S.g.     : (20°C) 1,08 gr/ cm³ 
Viscositeit    : (20°C) 1650 mPa.s 
Oplosbaarheid in water  : (20°C) volledig mengbaar 
Oplosbaarheid in oplosmiddelen : niet oplosbaar 
pH geconcentreerd   : 7,5 – 8,0 
Explosiegrenzen   : n.v.t. 
Ontleding door warmte  : 200 – 300°C 
 
11. Morsen / verwijderingsmaatregelen 
 
Morsen : Laten opnemen in aarde of zand en in  
  containers scheppen voor verwijdering.  
  Restjes met water wegspoelen. 
Verwijdering : Laten verwijderen door een bedrijf dat  
  gevaarlijk afval verwijderd. Niet gevaarlijk,  
  echter het afval moet aangegeven worden. 
 
12. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Stabiliteit   : stabiel onder normale omstandigheden 
Te vermijden omstandigheden : n.v.t. 
Te vermijden substanties  : n.v.t. 
Te vermijden ontledingsproducten : n.v.t. 
 
13. Toxicologie 
 
Inademing: n.v.t. 
Contact met de huid: geen gevaar 
Oogcontact: kan irritatie geven bij oogcontact, veel spoelen 
Inslikken: kan irritatie van het maagdarmkanaal veroorzaken 
 
14. Ecologie 
 
Reststoffen niet in de afvalkanalen laten komen.  
 
Watergevarenklasse: WGK 1 (zelfinschatting) 
 



15. Afvalverwerking 
 
Aanbeveling: kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden 
 
Niet gereinigde verpakkingen: verpakking kan opnieuw worden gebruikt of gerycled worden. 
 
Aanbevolen reinigingsmiddel: water, evt. met toevoeging van reinigingsproducten. 
 
16. Transportvoorschriften 
 
Gebruiksetikettering  
Gevarensymbool  : geen  R-zinnen: n.v.t. 
Vermelding  : geen    R-zinnen: n.v.t. 
Schadelijke stoffen  : geen  R-zinnen: n.v.t 
VBF classificatie  : vervalt vlgs §2 
Oplosmiddel met laagste MAC waarde:  ml/m³ 
 
17. Overige informatie 
 
Gevolgde wetgeving(en): 
Dit veiligheidsblad beantwoordt aan EEG-richtlijnen: 67/548/EEG en 91/155/ EEG. 
 
Belangrijke berichten of opmerking: 
 
Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, van welke aard of omvang dan 
ook, die uit gebrek van deze gegevens zou kunnen voortvloeien. 
 
Beperking bij de toepassing: 
Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met 
ander(e) product(en). 
 
 


