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RUBRIEK 1: Identi f icatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming  
 

Productnaam :  20/10BC, 20/10 MBC , INOX 318, INOX 347, INOX 316L, 316 VD, Inox 308 Mo, 24/12S, 
24/12Mo, 29/9,29/9Y,29/9W 

Producttype :   Overdekte elektroden voor handmatige metalen booglassen 
 

1.2.1. Relevant geïdentif iceerd gebruik 
Hoofdgebruikscategorie :  Industrieel gebruik,Professioneel gebruik,Consumentengebruik 
Spec. industrieel/professioneel gebruik :  Industrieel. 
Gebruik van de stof of het mengsel :   Overdekte elektroden voor handmatige metalen booglassen 
Functie of gebruikscategorie :   Product van lassen en solderen 

 
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 

SELECTARC WELDING 
4, Rue de la fonderie 
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE - FRANCE 
T 33 (0)3 81 60 51 72 - F 33 (0)3 81 60 57 90 
f.perrichon@fsh-welding.com - www.fsh-welding.com 

 

Noodnummer :   ORFILA (France) (33) (0)1 45 42 59 59  
Nederland - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030 274 88 88 - België - Antigif Centrum: 070 245 245 

  

RUBRIEK 2: Identi f icatie van de gevaren  

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Skin Irrit. 2 H315 
Skin Sens. 1 H317 
Carc. 2 H351 
STOT RE 1 H372 
Eye Dam. 1 H318 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

Indeling volgens Richtl i jn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] 

Kank.Cat.3; R40 
T; R48/23 
R43 
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 

 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en mil ieueffecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 . Productidentif icatie  

1.2. Relevant geïdentif iceerd gebruik van de sto f of  het mengsel en ontraden gebruik 

1.3. Deta ils betreffende de verstrekker van het ve il igheidsin formatieb lad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

importeur/ distributeur België en Nederland :  
C&K nv - Nijverheidsstraat 3a - 8020 Oostkamp - België  
Tel: +32(0)50 31 77 77 - E-mail: info@ckfive.be 
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Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 
 
 

 
 
Signaalwoord (CLP) :  Gevaar 
Gevaarlijke bestanddelen :  Nickel 
Gevarenaanduidingen (CLP) :   H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
  H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel 
  H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker 

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling 
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :   P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen 

P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft 
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen 
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen 
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product 
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten 
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen 
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen 
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen 
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 
P405 - Achter slot bewaren 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ... 

Extra zinnen :   Het product is een mengsel in de zin van verordening (EG) geen 1272/2008 maar presenteert 
zichzelf in de vorm van een elektrode. Het verkochte product is daarom geen gevaar tijdens het 
verschepen en opslag en de etikettering is niet vereist. 

 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling  :   Gevaren van een operatie lassen: Ultraviolet en infrarood straling. Warmte en lawaai van de 
elektrische boog. Roken / gas lassen. Elektrische schok (posities solderen). Brand en 
ontploffingsrisico's. Blootstelling aan elektromagnetische velden. 

 

RUBRIEK 3: Samenstel l ing en informatie over de bestanddelen  

Niet van toepassing 
 

Opmerkingen :  Overdekte elektroden bestaan uit een metalen kern (vaste draad) en een coating gemaakt van 
metaal- en mineraal poeders. 
Stevige draad / stang wordt beschouwd als een artikel volgens REACH (EC1907/2006). 

 

Naam Productidentif icatie % Indeling in de zin 
van Richtl i jn 
67/548/EEG Nickel (CAS-nr)7440-02-0 7 - 14 Kank.Cat.3; R40 

opgenomen als REACH kandidaat stof (EG nr)231-111-4 
(EU-Identificatienummer)028-002-00-7 

 T; R48/23 
R43 

 (REACH-nr)01-211943   
 

Naam Productidentif icatie % Indeling conform 
Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 
[CLP] Nickel (CAS-nr)7440-02-0 7 - 14 Skin Sens. 1, H317 

opgenomen als REACH kandidaat stof (EG nr)231-111-4 
(EU-Identificatienummer)028-002-00-7 

 Carc. 2, H351 
STOT RE 1, H372 

 (REACH-nr)01-211943   
Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 

2.2. Etiketter ingselementen 

2.3. Andere gevaren 

3.1. Stof  

3.2 . Mengsel  
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  

EHBO algemeen :  Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Indien men zich onwel voelt, 
een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen). 

EHBO na inademing :  In frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 
houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds 
een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid :  Als er symptomen optreden: onmiddellijk spoelen met veel water. In gesmolten toestand plakt 
het product aan de huid en veroorzaakt brandwonden. Te behandelen zoals thermische 
brandwonden. 

EHBO na contact met de ogen :   In geval van contact met stof of dampen met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water. 
EHBO na opname door de mond :  Inslikken onwaarschijnlijk. 

Symptomen/letsels na inademing :   Lassen dampen zijn ingedeeld carcinogene voor mensen "groep 2B" door IARC. 
Symptomen/letsels na contact met de huid :  In gesmolten toestand plakt het product aan de huid en veroorzaakt brandwonden. Irritatie of 

oog brandwonden ten gevolge van de straling thermische-, infrarood- of ultraviolet 
(booglassen). 

Symptomen/letsels na contact met de ogen :   Contact met lasrook kunnen irriterend voor de ogen. 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestr i jdingsmaatregelen  

Geschikte blusmiddelen :   Geen speciale voorschriften. Alleen brandbare materialen grenzend aan de lassen eenheid 
kunnen een brand of explosie veroorzaken. Middel van uitsterven moet dus worden aangepast 
op de ontstoken aangelegenheden. 

 

Brandgevaar :   De elektroden zijn niet ontvlambaar. Het risico van branden en explosies worden veroorzaakt 
een warmtebron (metalen gesmolten, slakken, konten van elektroden, vers Weldments, enz.) in 
combinatie met het gebruik van brandbare materialen (met inbegrip van stof en gas). 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

:   Mogelijk vorming van toxische en corrosieve dampen. 

 
 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand :  Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn. 
Blusinstructies :  Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt. Wees uiterst voorzichtig wanneer 

een scheikundige brand bestreden wordt. 
Bescherming tijdens brandbestrijding :   Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. 
 

RUBRIEK 6: Maatregelen bi j  het accidenteel vr i jkomen van de stof of het mengsel  

Algemene maatregelen :  Geen. 
 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen :   Geen uitzonderlijke bescherming is vereist. 
Noodprocedures :  Opruiming enkel aanvangen als product volledig is afgekoeld. Product (mechanisch) opruimen. 

 
6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen :   Geen uitzonderlijke bescherming is vereist. 
Noodprocedures :  Opruiming enkel aanvangen als product volledig is afgekoeld. Product (mechanisch) opruimen. 

 

Voorkom lozing in het milieu. 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

4.1. Beschri jving van de eerstehulpmaatregelen 

4.2. Belangri jkste acute en u itgestelde symptomen en effecten 

4.3. Vermeld ing van de vereis te onmiddel l i jke medische verzorg ing en speciale  behandeling 

5.1. Blusmiddelen 

5.2. Specia le gevaren die door de stof of het mengsel  worden veroorzaakt 

6.1. Persoonli jke voorzorgsmaatregelen, beschermde ui trusting en noodprocedures 

6.2. Mil ieuvoorzorgsmaatregelen 

6.3. Ins lui t ings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

6.4 . Verwijz ing naar andere rubrieken 
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag  
 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor een goede ventilatie zorgen in 
de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Niet eten, drinken of roken 
tijdens het gebruik van dit product. 

 

 
Opslagvoorwaarden :   Op een droge plaats bewaren. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. 
Niet combineerbare stoffen :   sterke zuren. 

 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel l ing/persoonli jke bescherming  

 

Nickel (7440-02-0) 
EU IOELV STEL (mg/m³) 1 mg/m³ 
Frankrijk VLE (mg/m³) 1 mg/m³ 

 

Persoonlijke beschermingsuitrusting :  Onvoldoende ventilatie: ademhalingsbescherming dragen. Isolerende handschoenen. 
Veiligheidsbril. Hittebestendige kleding. 

Bescherming van de handen :   Lashandschoenen in leer en vuurvaste fleece met manchetknopen, voldoen aan norm EN 
12477. 

Bescherming van de ogen :   Masker actieve lasser met elektro-optische of passieve vertoning met getint glas. Oog 
beschermende uitrusting moet voldoen aan de standaard nl 175. 

Huid en lichaam bescherming :   Kleding bescherming geschikt voor het lassen van operaties en voldoen aan normen EN 470-1 
en nl 531. 

Bescherming van de ademhalingswegen :   De bescherming van de lasser tegen releases van dampen en gassen moet worden 
gewaarborgd door ventilatie of gedwongen ventilatie van de lassen machine. Wanneer gebruik 
van het product in een afgesloten omgeving of overmatige productie van rook, draag een 
masker uitgerust met een ingebouwde respiratoire filtertype FFP3 of een stand-alone systeem 
ventilatie, nl 12941 voldoet. 

7.1 . Voorzorgsmaatregelen voor het vei l ig hanteren van de stof of het mengsel  

7.2. Voorwaarden voor een ve il ige opslag, met inbegrip van incompat ibele producten 

7.3. Specif iek eindgebruik 

8.1. Cont ro leparameters 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstell ing 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  

Fysische toestand :  Vast 
Voorkomen :   Overdekte elektroden voor handmatige metalen booglassen. 
Kleur :   Geen gegevens beschikbaar 
Geur :  reukloos. 
Geurdrempelwaarde :   Geen gegevens beschikbaar 
pH :   Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt :   1000 - 1500 °C 
Vriespunt :   Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt :   Geen gegevens beschikbaar 
Vlampunt :   Geen gegevens beschikbaar 
Zelfontbrandingstemperatuur :   Geen gegevens beschikbaar 
Ontledingstemperatuur :   Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast,gas) :   Geen gegevens beschikbaar 
Dampspanning :   Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C :   Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid :   Geen gegevens beschikbaar 
Dichtheid :   7000 - 8000 kg/m³ 
Oplosbaarheid :   Geen gegevens beschikbaar 
Log Pow :   Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch :   Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch :   Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen :   Geen gegevens beschikbaar 
Oxiderende eigenschappen :   Geen gegevens beschikbaar 
Explosiegrenzen :   Geen gegevens beschikbaar 

 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabi l i teit  en reactiviteit   
10.1.       Reactiviteit   
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.2. Chemische stabil i teit   
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.3. Mogeli jke gevaarl i jke reacties  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.4. Te vermijden omstandigheden  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
sterke zuren. Sterke alkaliën. 

10.6. Gevaarl i jke ontledingsproducten  
Roken / gas lassen. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie  
11.1.        Informatie over toxicologische effecten  
Acute toxiciteit :   Niet ingedeeld 

 
Huidcorrosie/-irritatie :   Veroorzaakt irritatie van de huid 
Ernstig oogletsel/oogirritatie :   Veroorzaakt ernstige oogbeschadigingen 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid :   Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Mutageniteit in geslachtscellen :   Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid :   Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

 
Giftigheid voor de voortplanting :   Niet ingedeeld 

9.1. Informat ie over fysische en chemische basiseigenschappen 

9.2. Overige in formatie 
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Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

:   Niet ingedeeld 

 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

 
:   Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

 
Gevaar bij inademing :   Niet ingedeeld 

Overige informatie :   Lassen dampen zijn ingedeeld carcinogene voor mensen "groep 2B" door IARC. 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie  
12.1. Toxiciteit   
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobil i teit  in de bodem  

20/10BC, 20/10 MBC , INOX 318, INOX 347, INOX 316L, 316 VD, Inox 308 Mo, 24/12S, 24/12Mo, 29/9,29/9Y,29/9W 
Mobiliteit in de bodem <= 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
12.6. Andere schadeli jke effecten  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  
13.1.       Afvalverwerkingsmethoden   
Aanbevelingen voor afvalverwijdering :   Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 
14.1. VN-nummer  
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n)  
Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep  
Niet van toepassing 

14.5. Mil ieugevaren  
Milieugevaarlijk 
Mariene verontreiniging 

:  Neen 
:  Neen 

Overige informatie :   Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

14.6. Bi jzondere voorzorgen voor de gebruiker  

14.6.1. Landtransport 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6.2. Transport op open zee 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6.3. Luchttransport 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bi j lage II bi j  MARPOL 73/78 en de IBC-code  
Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving  
15.1. Specif ieke veil igheids-, gezondheids- en mil ieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  

15.1.1. EU-voorschrif ten 
 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 
Bevat (een) stof(fen) van de kandidatenlijst van REACH ≥ 0,1 % / SCL: Nickel (EC 231-111-4, CAS 7440-02-0) 

 

Seveso Informatie : 
 

15.1.2. Nationale voorschrif ten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
15.2. Chemischeveil igheidsbeoordeling  
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 

RUBRIEK 16: Overige informatie  
 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 
Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 
Eye DAM. 1 Ernstige oogbeschadiging / irritatie van de ogen, Categorie 1 
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 
Skin Corr. 1B Bijtend / irriterend voor de huid, Categorie 1B 
Skin Irrit. 2 Bijtend / irriterend voor de huid, Categorie 2 
STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1 
STOT SE 3 Specifieke organtoxiciteit bij unieke blootstelling, Categorie 3 
H315 Veroorzaakt huidirritatie 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker 
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling 
R34 Veroorzaakt brandwonden 
R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
R48/23 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij 

inademing C Bijtend 
Xi Irriterend 
T Vergiftig 

 
SDS EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


