
Veiligheidsinformatie – Aanhang van technische fiche product 

Laatste actualisering: 14.01.2020 

 

Elastomeerschuimen geproduceerd door NMC Polska Sp.Z.o.o. 
 

1. OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN VAN DE FIRMA 

Productnaam*: Insul Sheet, Insul Roll, Insul Tube®, Insul Tape, Aeroflex®. 

Contact: Neem contact op met uw verkoper  
of vind uw dichtstbijzijnde kantoor op www.nmc.eu/en/contact  

Toepassing: Thermische & akoestische isolatie 

Nota: De producten zijn eindproducten en zijn zodoende niet onderworpen aan de richtlijn 1907/2006 voor 
chemische stoffen en preparaten. 

* Onvolledige lijst van de betreffende handelsnamen, inclusief de producten. 
 

2. MOGELIJKE GEVAREN  

De door NMC sa vervaardigde elastomeerschuimen vormen, indien gebruikt waarvoor bestemd, geen risico voor de 
volksgezondheid en het milieu. Bij zagen kan eventueel stof vrijkomen.   

Het product kan een onaangename geur hebben.  
 

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER BESTANDDELEN 

Omschrijving: Elastomeerschuim (platen of buizen) op basis van synthetische rubber (NBR / EPDM), sommige met lijm, 
vlamvertragende middelen en/of ommanteling. 

 

4. EERSTE HULP 

Inademen: Stof kan de bovenste luchtwegen prikkelen. In dat geval, het slachtoffer in de open lucht brengen en een 
doctor raadplegen. 

Huidcontact: Indien het gesmolten product in aanraking met de huid komt, dient onmiddellijk met koud water gekoeld te 
worden. De huid in géén geval verwijderen. Het is van belang een doctor te raadplegen.  

Oogcontact: Bij wrijvinging van de ogen kan het product tot prikkelingen leiden. Indien prikkelingen optreden, de ogen 
met water uitspoelen. Gelieve een oogarts te contacteren.  

Inslikken: Geen speciale maatregels noodzakelijk. Bij eventuele symptomen, een doctor raadplegen.  
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Ongeschikt blusmiddel:            Directe waterstraal 

Geschikt blusmiddel:       Bluspoeder-Brandblustoestel (Klas A, voor vaste stoffen) 

Specifieke aanpak:              Sterke Rookontwikkeling 

Specifiek brandgevaar:             Bij verbranding kunnen enkele giftige stoffen vrijkomen (CO, CO2 en andere). 

Speciale Veiligheidsmaatregels: Gasmasker of ademhalingsbeschermmiddel 
 

6. HANDHAVING EN STOCKAGE 

Aanwijzingen m.b.t. handhaving: Elastomeerschuim is brandbaar en kan bij onjuiste opslag, verwerking, gebruik en 
installatie, brandgevaar veroorzaken.  

Brandgevaar: Gedurende transport en stockage, mag dit materiaal niet aan vlammen, hitte of 
ontstekingsbronnen bloot gesteld worden.  

Stockage Normale ventilatie van de ruimte is voldoende. 

Te vermijden verpakking: Niet van toepassing  
 

7. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

VOOR INDUSTRIËEL GEBRUIK  

Persoonlijke 
beschermmiddelen: 

Bij zagen wordt het gebruik van handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker, evenals 
industriële stofzuigers aanbevolen. 

Adembescherming: Bij zagen worden stofmaskers aanbevolen.  

Handbescherming: Bij zagen worden handschoenen aanbevolen. 

Oogbescherming: Bij zagen wordt een veiligheidsbril aanbevolen. 

Huid / lichaamsbescherming: Niet van toepassing 
 

8. JUISTE VERWIJDERING / VERNIETIGING 

Afvalbeheer: Afvallen en producten, aan het einde van hun levensduur, dienen volgens de voorschriften van de 
plaatselijke autoriteiten verwijderd, vernietigd te worden.    

    

 9. VERDERE INFORMATIE 

De verstrekte gegevens in deze veiligheidsinformatie zijn gebaseerd op onze meest recente beschikbare kennis, echter zonder 
enige garantie. De gegevens worden verstrekt naar eer en geweten op basis van de actuele kennis. De veiligheidsinformatie 
werd ten aanzien van de veiligheidseisen opgezet en dient niet tot informatieverstrekking over de kwaliteit van het materiaal. 

 

http://www.nmc.eu/en/contact

