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HI-FOAM  S2 
 
 
 
1/ 

 
Identificatie van het product en het bedrijf 
 

 Naam van het product 
Leverancier / Fabrikant 
• Naam 
• Adres 
• Telefoon 
• Fax 
 

HI-FOAM S2 
 
CRODA UNISER 
Z.I. "La Gaieté" - 69550 AMPLEPUIS - Frankrijk 
(33) - 04 - 74-89-38-39 
(33) - 04 - 74-89-28-82 

 
2/ 

 
Samenstelling / Informatie over de ingrediënten 
 

 Bereiding 
Chemische aard 
Ingrediënten die een gevaar vormen 
 

 
Tensio-actieve waterige oplossing 
ButylDiGlycolEther (Bytilcarbitol) 5 à 10%  Xi:R36 
CAS Nr:  112-34-5                 EINECS Nr 203-96-16  
             

 
3/ 

 
Identificatie van de gevaren 
 

 Belangrijkste gevaren 
Nefaste effecten op de gezondheid 
• Belangrijkste symptomen 
Fysieke en chemische gevaren 
• Brand of explosie 
Specifieke risico's 

 
Licht irriterend voor de ogen en de huid. 
Prikkeling. 
 
Onontvlambaar preparaat. 
Dit product is niet geklasseerd als gevaarlijk 
preparaat volgens de EEG Reglementering. 
 

 
4/ 

 
Eerste Hulp 
 

 Contact met de huid 
 
Contact met de ogen 
 
 
 
Inslikken 

Overvloedig spoelen met water.  De bevuilde kleding 
uitdoen, daarna opnieuw spoelen met water. 
Onmiddellijk en aanhoudend spoelen met water  
terwijl men de wimpers goed open houdt (het slacht- 
offer vragen om met de ogen ronddraaiende 
bewegingen te maken). 
De mond spoelen met water.  Niet doen overgeven. 
Onmiddellijk een dokter roepen. 
 

 
5/ 

 
Brandwerende Maatregelen 
 

 Aangewezen blussingsmiddelen 
Specifieke gevaren 
 

Onontvlambaar bluspreparaat. 
Waterige oplossing; vormt geen bijzonder risico in 
geval van brand. 

 



Croda Uniser SA 
 Z.I. "La Gaieté" 69550 Amplepuis FRANCE  (33)04 74 89 38 39  (33) 04 74 89 28 82 

Pagina 2/4  

CRODA 
Versie 2 

Datum 08/11/00 
 

VEILIGHEIDSFICHE 
  

Opgesteld conform de Europese richtlijn 91/155/EEG 
 

HI-FOAM  S2 
 
 
 
6/ 

 
Maatregelen bij gebeurlijke verspreiding van het produkt 
 

 Individuele voorzorgsmaatregelen 
 
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu 
 
Reinigingsmethoden 
• Recuperatie 
 
• Schoonmaken / Ontsmetten 
 
• Verwijderen 
 

Een ondoorlaatbaar pak dragen, evenals waterdichte 
handschoenen en bril. 
Indijken en de verspreiding beletten. 
 
 
Het product in onbreekbare en behoorlijk met 
etiketten geïdentificeerde recipienten pompen. 
De bevuilde oppervlakken overvloedig spoelen met 
water. 
Verbranden in een goedgekeurde installatie. 

 
7/ 

 
Behandeling en Opslag 
 

 Behandeling 
Technische maatregelen 
 
Opslag 
Technische maatregelen 
 
Aanbevolen opslagcondities 
Verpakkingscondities 
 
 
Verpakkingsmaterialen 
• Aanbevolen 
• Niet geschikt 
 
• Aanbevolen dichtingsmiddelen 
 

 
Behoeft geen bijzondere technische maatregelen. 
 
 
De vloer van de opslagplaats moet waterdicht zijn en 
zo zijn gemaakt dat hij een opvangbassin vormt. 
Op een gematigde plek bewaren. 
Vaten in polyethyleen. 
Produkt in bulk: tanks in roestvrij staal of in 
gewapend polyester of in staal bekleed met epoxy. 
 
Polyethyleen, Polypropyleen, roestvrij staal. 
Gewoon staal, ijzer, aluminium, koper en legeringen 
met koper. 
Viton, Kevlar, Teflon. 

 
8/ 

 
Controle van de individuele blootstelling / bescherming 
 

 Individuele bescherming 
• Bescherming van de handen 
• Bescherming van de ogen 
• Bescherming van de huid en het lichaam 
 
Collectieve noodmaatregelen 
• Hygiënemaatregelen 
 
 

 
Handschoenen indien langdurig gebruik. 
Bril 
Werkkledij 
 
Oogfontein 
NIET eten, drinken of roken tijdens het gebruik.   
De handen wassen na het werk. 
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Fysieke en Chemische eigenschappen 
 

 Uitzicht 
• Fysische staat 
• Kleur 
• Geur 
pH 
Vriespunt 
Kookpunt 
Ontvlammingseigenschappen 
Brandbaarheidseigenschappen 
Volume massa bij 20°C 
Oplosbaarheid 
• In water 
• In organische oplosmiddelen 
 

 
Newton vloeistof 
Kleurloos 
Synthetisch 
7.5 +/- 0.5 
-9°C 
+100°C 
Onontvlambaar, niet explosief 
Onbrandbaar 
1020 +/- 10kg / m3 
 
Volledig 
Onoplosbaar in koolwaterstoffen.  

 
10/ 

 
Stabiliteit en Reactiviteit 
 

 Stabiliteit 
 
Gevaarlijke reacties 
 

Stabiel in normale gebruiks- en opslagcondities. 
 
Geen enkele in voorzienbare gebruikscondities. 

 
11/ 

 
Toxicologische informatie 
 

 Zware toxiciteit 
Locale effecten 
 
 

Niet van toepassing. 
Irriterend voor de ogen.  Kan oogontsteking 
veroorzaken.  
Licht irriterend voor de huid bij langdurig kontakt. 
 

 
12/ 

 
Ecologische informatie 
 

 
Makkelijk biologisch afbreekbaar (63%). 

 
Zuiver 
Verdund tot 6% 
Verdund tot 3% 

DCO (gO2/l) 
348.2 
20.9 
7.0 

 

DBO5 (gO2/l) 
220.0 
13.2 
4.4 

 
Geen volgens onze huidige kennis. 

 Wording in het milieu 
• Duurzaamheid / Afbreekbaarheid 
 
 
 
 
 
 
• Bioaccumulatie 
 
Ecotoxiciteit 
• Effecten op de oppervlaktewateren  Geen voorzienbare incidenten bij een oplosbaar-

heidsindex van 6% in water. 
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Opmerkingen met betrekking tot de eliminatie 
 

 Residu's van het produkt 
• Verboden 
 
• Vernietiging / Eliminatie 
 
 
 
 
Bevuilde verpakkingen 
• Verboden 
• Ontsmetten / schoonmaken 
 
• Vernietigen / Verwijderen 
 

 
Het produkt niet in grote hoeveelheden in het milieu 
storten. 
Het produkt stoort de werking van de waterzui-
veringsstations niet.  In geval van verwijdering via 
een collector, moet het debiet worden gecontroleerd 
teneinde een overdadige vorming van schuim te 
voorkomen. 
 
De vaten niet achterlaten in de natuur. 
Spoelen met warm water, daarna overvloedig met 
water. 
Een goedgekeurd inzamelbedrijf voor plastiek 
kontakteren. 
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Informatie met betrekking tot het transport 
 

 Internationale reglementeringen 
• Wegtransport -RID/ADR/RTMD 
• Zeetransport -OMI/IMDG 
• Luchttransport -OACI/IATA 
 

 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing. 
Niet van toepassing.  

 
15/ 

 
Reglementaire informatie 
 

 ETIKETTERING 
EEG Reglementeringen 
• Classificatie / Symbolen 
• S Zinnen 

 
Niet van toepassing. 
/ 
S20/21: niet eten, drinken of roken gedurende het 
gebruik. 
 

 
16/ 

 
Andere inlichtingen 
 

 Aanbevolen gebruik 
Andere inlichtingen 
 
Verantwoordelijkheidsclausule  

Brandblussend schuim. 
Deze Veiligheidsfiche is conform de normen ISO 
11014.1 en NFT 01.102. 
 

Deze gegevens vervolledigen de technische gebruiksaanwijzingen maar vervangen deze niet.  De inlichtingen hierin 
vervat zijn gebaseerd op onze kennis met betrekking tot het betreffende produkt op de aangeduide datum.  Ze zijn 
gegeven in goed vertrouwen.  Bovendien wordt de aandacht van de gebruikers gevestigd op de eventuele risico's 
opgelopen wanneer een produkt iis gebruikt voor andere doeleinden dan deze waarvoor het is ontworpen.  De gebruiker 
is in geen geval ontheven van het kennen en toepassen van het geheel van teksten die zijn aktiviteit reglementeren. Hij 
zal op eigen verantwoordelijkheid de voorzorgsmaatregelen nemen eigen aan het gebruik dat hij maakt van het produkt. 
 Opgesteld op 

Gedrukt op 
  

08/11/00 
06/12/00 
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