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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
 
 
1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming  
 

Naam van produkt:   Acederm
® Wondspray  

Data Sheet Nummer:     
 
 
 
Field 1:    Wondbehandelingsmiddel.  
 
Naam leverancier:   Ecuphar NV  
Adres leverancier:  Legeweg 157 I 
    8020 Oostkamp   
Telefoon:    +32 (0)50 31 42 69  
Fax:     +32 (0)50 31 44 17  
 
 
2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
 
Scheikundige naam   Concentratie  CAS   EC   Waarschuwingen  Symbolen  
5-Ureïdohydantoïne  14 mg/g 97-59-6  5.1.99.3 
Peru Balsem     8007-00-9 232-352-8 
Levertraanolie     8001-69-2 
Ricinus Olie     8001-79-4 
Silicium Oxide     14808-60-7 
2- propanol     67-63-0 
n-pentane     109-66-0 203-692-4 
Butane      106-97-8 
 
 
 
3 Gevaren  
 

-Geur: Karakteristieke geur 
-Verschijningsvorm: Donkerbruine vloeistof  
-Contact met de ogen: Veroorzaakt roodheid en irritatie  
-Contact met de huid: Kan irritatie veroorzaken, Kan allergische reactie bij mensen die er gevoelig voor zijn 
veroorzaken  
-Inademing: Niet gevaarlijk  
-Inslikken: Niet gevaarlijk  

 
 
4 Eerste-hulpmaatregelen  
 

- Ga naar een dokter met de personen die gas of dampen hebben ingeademd die tijdens een brand zijn 
ontstaan. 

- Als de ogen in contact gekomen zijn met het product: onmiddellijk met veel water spoelen tot medische 
hulp beschikbaar is. 
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5 Brandbestrijdingsmaatregelen  
  

-Giftige en irriterende dampen kunnen gevormd worden  
-Stof geeft giftige dampen af, onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken  
-Ontvlambaar. In geval van brand brandblusapparatuur gebruiken die in dit soort omgeving gebruikt mag 
worden  
- Lading koel houden door te sproeien met water indien zij aan brand wordt blootgesteld. 
- Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige elektrische apparatuur. 
- Zo mogelijk brand vanuit dekking bestrijden. 
- Alle ontstekingsbronnen verwijderen of beveiligen 

 
 
 
 
 
 
6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat  
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  

- Beschermende handschoenen 
- Beschermend schoeisel 
-  Oogspoelfles met zuiver water 
- Twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen, handlamp en veiligheidsvest. 

 
Milieuvoorsorgsmaatregelen  

-Ervoor zorgen dat het niet in het openbaar riool en de waterloop terecht kan komen  
 
Opruimingsacties  

-Gemorste hoeveelheden in inert materiaal absorberen  
-In daarvoor bestemde container plaatsen  
-Het overstroomgedeelte met veel water schoonspoelen  

 
 
7 Hantering en opslag  
 
Hantering  

-Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn  
-Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik (S20/21)  
-Overvloedige verdamping niet inademen(S23)  

 
Opslag  

-Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren  
-Beschermen tegen vorst  
-In goed gesloten verpakking bewaren (S7)  
-Beschermen tegen licht  
-Niet boven 25 °C opslaan  
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8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming  
 
Blootstellingslimieten  

-Er zijn geen aanbevolen of vastgestelde controles voor dit product  
 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

-Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden  
 
Beheersing van beroepsmatige blootstelling  

-Als blootstelling hoger is dan WEL, erkend ademhalingsapparaat gebruiken  
-Een beschermende bril dragen die de ogen volledig beschermt  
-Plastic of rubberen handschoenen dragen  

 
 
9 Fysische en chemische eigenschappen  
 

-Geur: Karakteristieke geur  
-Verschijningsvorm: Donkerbruine vloeistof  
- Ontvlambaar  

 
 
10 Stabiliteit en reactiviteit  
 

-Stabiel  
-Uit de buurt van vorst houden, Verwijderd houden van licht (S14)  
- Uit de buurt van open vuur houden, rookverbod 
-Afbraakproducten zijn onder andere giftige en irriterende dampen  

 
 
11 Toxicologische informatie  
 
Toxicologische informatie  

-Geen experimentele gegevens beschikbaar  
 
Inademing  

-Niet gevaarlijk  
 
Contact met de huid  

-Kan irritatie veroorzaken  
-Kan allergische reactie bij mensen die er gevoelig voor zijn veroorzaken  

 
Contact met de ogen  

-Veroorzaakt roodheid en irritatie  
-Kan branderig gevoel veroorzaken  

 
Inslikken  

-De inname van aanzienlijke hoeveelheden kan maag-darm problemen veroorzaken  
 
 
12 Milieu-informatie  
 
Ecotoxiciteit  

-Geen informatie beschikbaar  
 
 
12 Milieu-informatie (.…) 
 
 
Mobiliteit  

-Geen informatie beschikbaar  
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Persistentie en afbraak  

-Geen informatie beschikbaar  
 
Mogelijke bioaccumulatie  

-Geen informatie beschikbaar  
 
Andere schadelijke effecten  

-Voor zover wij weten zijn de eigenschappen van dit materiaal nog niet volledig geëvalueerd  
 
 
13 Instructies voor verwijdering  
 
Instructies voor verwijdering  

-Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afval-inzamelpunt brengen  
-Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen  

 
 
14 Informatie met betrekking tot het vervoer  
 

-Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer  
 
 
15 Wettelijk verplichte informatie  
 
Classificatie en labelling  

-Dit Veiligheidsinformatieblad vormt geen risico-beoordeling voor de werkplaats  
 
 
Toepasselijke wetten  

-Dit veiligheids-informatieblad wordt verstrekt in overeenstemming met de Richtlijn voor Informatiebladen 
voor Data betreffende Veiligheid (2001/58/EG)  

 
Waarschuwingen  

-Irriterend voor de ogen (R36)  
 
Veiligheidsinstructies  

-Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen (S26)  

 
 
16 Overige informatie  
 
(R11: Licht ontvlambaar. R22: Schadelijk bij opname door de mond. R36: Irriterend voor de ogen. R36/38: 
Irriterend voor de ogen en de huid. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. R50: Zeer vergiftig voor in het water 
levende organismen. R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.)  


