
Beknopte veiligheidsinformatie  

Sectie 1: Identificatie van stof en producent 

1.1 Productnaam:  Zamrażacz 

1.2 Gebruik van de stof:  Etsmiddel voor printplaten, koper en gelegerd 

staal 

1.3 Producent:  AG Termopasty Grzegorz Gąsowski 

ul. Kolejowa 33 E; 18-218 Sokoły,  

tel/fax 86 274 13 42 

biuro@termopasty.pl 

1.4 Contact bij incidenten: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118, PO Box 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 

Sectie 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof 

 Indeling volgens richtlijn 1272/2008 

H272 

H302 

H315 

H319 

H317 

H334 

H335 

 Gevolgen voor milieu en gezondheid 

Schadelijk bij inslikken, irriterend voor huid ogen en ademhalingswegen. kan overgevoeligheid 

veroorzaken bij inademing en bij aanraking met de huid. 

Niet schadelijk voor het milieu. 

 

2.2 Etikettering 

  

H227 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 4 
H302 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 
H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A 



  
H334 Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, 

gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen 
P304+P341  NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse 

lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. 

P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken 
en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." 

P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen." 
P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen." 

  
 

Sectie 3: Samenstelling en eigenschappen bestandelen 

Identificatie Bestanddeel (%) Code 

Natriumperoxodisulfaat  
CAS: 7775-27-1 
WE: 231-892-1 

>99 Alle 
 

 

Sectie 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Maatregelen 

Huid: Haal de besmette kleding weg, was huid met voldoende water. Als irritatie voortduurt, zoek 
medische assistentie. 

Ogen: Spoel gedurende 15 minuten met een grote hoeveelheid water. Vermijd sterke waterstralen 
om schade te voorkomen. Als irritatie voortduurt, zoek medische assistentie. 

Inhalatie: Zoek frisse lucht op. Houd slachtoffer warm en rustig. Bij verlies van bewustzijn dient het  
slachtoffer in een stabiele zijligging gelegd te worden. Indien nodig, slachtoffer beademen. 
Als er geen verbetering is, zoek medische assistentie.  

Doorslikken: Spel de mond met water, daarna veel water drinken. Niet laten braken wegens risico op 
inademing, zoek medische assistentie.   

4.2 Symptomen van contact 

Ademhaling: Schade aan  
Inslikken: Schade aan slimvliezen in de mond en de rest van het maag-darm kanaal. 
 
 Sectie 5: Brandbestrijding 

Blusstoffen 

Het product is niet brandbaar 
In geval van brand kan zwaveloxide ontstaan.  
 

Sectie 6: Bewaaromgeving 

Bewaartemperatuur: 15-25 °C 
Opslagklasse: 5.1B 
In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren 


