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1.  Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 
 

Handelsnaam 
Pekoflam HT liq  

 

Materiaal nummer : 133231 
 

Gebruik van de stof/het preparaat 
Industriele sector : Textielindustrie 

andere 
Gebruikstype : Additief klasse : vlamvertrager 
 

Identificatie van de firma 
Dick Peters BV  
  
Postbus 9  
7590 AA Denekamp  
Telefoonnr. : +31 541 354000  

  

Informatie over de stof/het preparaat 
Dick Peters BV  
http://www.dickpeters.nl  

  

Telefoon voor noodgevallen : +32 145 84545  
  

 
2.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

Chemische karakterisering :  
Organische stikstof/fosforverbinding in water   

 

 
 
3.  Mogelijke gevaren 
 

Gebaseerd op de huidige stand van onze kennis kunnen bij beroepsmatig gebruik van het 
product geen gevaren voor de mens voorkomen 

 
 
4.  Eerste-hulpmaatregelen 
 

na inademen : 
Voor frisse lucht zorgen. 

 

na contact met de huid : 
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 

 

na contact met de ogen :  
Na aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen en een arts raadplegen.  

 

na opname door de mond :  
Na opname via de mond onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket tonen.  

 
 
5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 
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Geschikte blusmiddelen :  
schuim  
Verenigbaar met alle gangbare blusmiddelen.  

 
 
6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van stof of preparaat 
 

Milieubeschermende maatregelen :  
Vrijgekomen produkt niet in de bodem of het aquatisch milieu laten terechtkomen.  

 

Reinigingsmethoden :  
Met vloeistof absorberend materiaal (b.v. zand, zaagmeel) opnemen. Resten met water 
wegspoelen.  

 
 
7.  Hantering en opslag 
 

Instructies voor veilige omgang :  
Vaten voorzichtig openen en hanteren.  

 

Eisen voor opslagruimten en -vaten :  
Geen bijzondere maatregelen vereist.  

 

Verdere informatie over de opslagomstandigheden : 
- vorstgevoelig -  

  
 
8.  Beperking van de blootstelling en persoonlijke bescherming 
 

Algemene beschermende maatregelen : 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

 

Hygienische maatregelen : 
Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. 

  

Handbescherming         :  Handschoenen van nitrilrubber 
Handschoenen van butylrubber 
Grenstijd voor breuk/handschoen > 480 min 

   

Oogbescherming          :  veiligheidsbril 
 
 
9.  Fysische en chemische eigenschappen 
 

Vorm  :  vloeibaar 
 

Kleur :  helder 
 

Geur  :  zwak 
 

stolpunt : ca. 0 °C 
 

kookpunt : ca. 100 °C  (  1 bar) 
 

Dichtheid :  1,21 - 1,23 g/cm3 (20 °C, 1 bar) 
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pH-waarde :   5 - 6 (20 °C, 100 g/l) 
 
 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
 

Thermische ontleding :  niet van toepassing 
 
 
11. Toxicologische informatie 
 

Acute orale toxiciteit :  LD50   > 2.000 mg/kg (muis) 
Methode :  Berekend 

 

Huidirritatie :  niet irriterend 
Het produkt werd niet getest.  De bepaling is afgeleid van de 
eigenschappen van de afzonderlijke componenten. 

 

Oogirritatie :  niet irriterend 
Methode :  Geschatte waarde als resultaat van de 
berekeningsmethode (Richtlijn 1999/45/EG). 
Het produkt werd niet getest.  De bepaling is afgeleid van de 
eigenschappen van de afzonderlijke componenten. 

 

Overgevoeligheid :  niet sensibiliserend (Muizen) 
Methode :  OECD 429 
De test werd met een vergelijkbaar product uitgevoerd. 

 

Opmerkingen :  
Dit produkt is niet getest. De verklaringen zijn afgeleid van produkten met een analoge 
samenstelling volgens het OECD Purple Book,28th Joint Meeting of the Chemical Committee 
In November 1998, chapter 3.1 nr. 291 - GHS. 

 
 
12. Ecologische informatie 
 

Opmerkingen : 
Bij beroepsmatig en specifiek gebruik veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en 
beschikbare informatie geen schadelijk effect op het milieu 

 
 
13. Instructies voor verwijdering 
 

Produkt :  
Kan met inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel na overleg met een 
afvalverwerker of de bevoegde instanties naar een stortplaats of 
verbrandingsinstallatie afgevoerd worden. 

 

Ongereinigde verpakking :  
Volledig geledigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.  

  
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
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ADR geen gevaarlijk materiaal  
 

ADNR geen gevaarlijk materiaal  
 

RID geen gevaarlijk materiaal  
 

IATA geen gevaarlijk materiaal  
 

IMDG geen gevaarlijk materiaal  
 
 
15. Wettelijke verplichte informatie 
 

Etikettering volgens de EEG-richtlijnen:  
niet aan de reglementering etikettering onderworpen  

 
 
16. Overige informatie 
 

 
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennissen en zouden onze 
producten met het oog op de veiligheidsvereisten beschrijven.De gegevens leveren in geen 
geval een garantie voor een bijzondere kwaliteit en zijn niet als een vereenvoudiging van 
die kwaliteit te verstaan. Dit rust op de gebruiker om zelf te onderzoeken of het product 
voor het voorzien toepassingsgebied en het doeleind van het moment geschikt is. Een 
verantwoordelijkheid voor de schaden in verband met het gebruik van die informatie is 
uitgesloten. In ieder geval zijn onze algemene verkoopvoorwaarden geldig. 


