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

Productidentificatie 
 Handelsnaam : MONO MULTI Liquid Glue 

 Productcode : PT-MTC 

 

Aanbevolen gebruik van de chemische stof en beperkingen voor het gebruik 
 Aanbevolen gebruiken en 

beperkingen 

: Vloeibare lijm 

 

Informatie over het bedrijf 
 Fabrikant 

Tombow Pencil Co., Ltd. 

6-10-12, Toshima, Kita-ku, Tokyo, 114-8583, Japan 

TEL: +81-3-3912-1196 

FAX: +81-3-3912-1371 

 Distributeur 

<Germany, France, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Liechtenstein> 

Tombow Pen & Pencil GmbH 

Waldecker Straße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf 

TEL: +49-6105-30964-0 

FAX: +49-6105-30964-71 

 

Telefoonnummer voor noodgevallen 
 <Belgium> +32 70 245 245 

<Netherlands> +31 30 274 8888 

 
 
2. Identificatie van de gevaren 

Indeling 
 Gezondheidsrisico's Sensibilisatie van de huid Categorie 1 

 

Gevarenpictogrammen 

 

    

 

Signaalwoord : Waarschuwing 

Gevaaraanduidingen : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (H317) 

 

 

Veiligheidsaanbevelingen 

 Preventie : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. (P261) 

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. (P272) 

Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (P280) 

 Reactie : BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water. (P302+P352) 

Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende eerstehulpmaatregel op dit etiket). 

(P321) 

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. (P333+P313) 

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

(P362+P364) 

 Verwijdering : Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 

overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. (P501) 
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UFI : Q600-604U-600U-553E 

 

 
 
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Productvorm : Mengsel 

 

Naam CAS-Nr 
Concentratie 

(%) 

Water 7732-18-5 Undisclosed 

Natural Rubber 9006-04-6 Undisclosed 

2-Methyl-3-isothiazolone 2682-20-4 Undisclosed 

Andere Undisclosed Undisclosed 

 

Artikel : PE, PP, SI, etc. 

 
 
4. Eerstehulpmaatregelen 

Eerstehulpmaatregelen 
 EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 

gemakkelijk kan ademen. 

 EHBO na contact met de huid : Huid met overvloedig water wassen. 

Verontreinigde kleding uittrekken. 

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 

 EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. 

 EHBO na opname door de 

mond 

: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

 

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 Symptomen/effecten na contact 

met de huid 

: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

 

Ander medisch advies of andere medische behandeling 
 Ander medisch advies of andere 

medische behandeling 

: Symptomatisch behandelen. 

 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water, Droog poeder, Schuim, Koolstofdioxyde 

Gevaarlijke ontledingsproducten 

in geval van brand 

: Mogelijk vorming van toxische rook 

Bescherming tijdens 

brandbestrijding 

: Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. 

Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. 

Volledig beschermende kleding. 

 

 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

 

Voor andere personen dan de hulpdiensten 
 Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. 

Contact met de huid en de ogen vermijden. 

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 

 

Voor de hulpdiensten 

 Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. 

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van 

blootstelling/persoonlijke bescherming". 
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Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom lozing in het milieu. 

 

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
 Reinigingsmethodes : Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel. 

 Overige informatie : Afvalmateriaal of vaste produktrestanten laten verwerken door een erkend 

afvalverwerkingsbedrijf. 

 
 
7. Hantering en opslag 

Hantering 
 Voorzorgsmaatregelen voor het 

veilig hanteren van de stof of 

het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

Contact met de huid en de ogen vermijden. 

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 

Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. 

 Hygiënische maatregelen : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. 

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

Na hantering van dit produkt, altijd handen wassen. 

 

Opslag 
 Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

Koel bewaren. 

 
 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming 

Passende technische 

maatregelen 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek 

Beperking en controle van de 

blootstelling van het milieu 

: Voorkom lozing in het milieu. 

 
 
9. Fysische en chemische eigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Kleur : wit 

Geur : Licht 

Geurdrempelwaarde (ppm) : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Snelheid van relatieve 

verdamping (Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Niet van toepassing 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing 

Explosiegrenzen (g/m³) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 

20 °C 

: Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water (Log Pow) 

: Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch: : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch: : Geen gegevens beschikbaar 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 

Reactiviteit : Het product is niet-reactief onder normale gebruiksomstandigheden, 

opslag en transport. 

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden. 

Mogelijke gevaarlijke reacties : Geen gevaarlijke reactie bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

Te vermijden omstandigheden : Geen onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie 

rubriek 7). 

Gevaarlijke ontledingsproducten : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik mogen er geen 

gevaarlijke ontbindingsproducten worden geproduceerd. 

 
 
11. Toxicologische informatie 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (gas) 

Indeling niet mogelijk (damp) 

Indeling niet mogelijk (stof, nevel) 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

Sensibilisatie van de 

luchtwegen 

: Indeling niet mogelijk 

 

Sensibilisatie van de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Mutageniteit in geslachtscellen : Indeling niet mogelijk 

Kankerverwekkendheid : Indeling niet mogelijk 

Giftigheid voor de 

voortplanting 

: Indeling niet mogelijk 

STOT bij eenmalige 

blootstelling 

: Niet ingedeeld 

STOT bij herhaalde 

blootstelling 

: Indeling niet mogelijk 

Gevaar bij inademing : Indeling niet mogelijk 

 

 

12. Ecologische informatie 

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet beschouwd als schadelijk voor waterorganismen en 

wordt niet beschouwd op lange termijn een negatieve invloed te hebben op 

het milieu. 

Gevaar voor het aquatisch 

milieu, (acuut) op korte termijn 

: Niet ingedeeld 

Chronisch gevaar voor het 

aquatisch milieu 

: Niet ingedeeld 

Gevaarlijk voor de ozonlaag : Indeling niet mogelijk 

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
 
13. Instructies voor verwijdering 

Afvalverwerkingsmethoden : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale 

voorschriften. 

 
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 VN-nummer : Niet van toepassing 

 Officiële vervoersnaam : Niet van toepassing 

 Verpakkingsgroep : Niet van toepassing 

 Transportgevarenklasse(n) : Niet van toepassing 

 Gevaarsetiketten : Niet van toepassing 

 Bijzondere bepaling : Niet van toepassing 

Mariene verontreiniging : Nee 
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Specifieke 

voorzorgsmaatregelen bij 

transport 

: Beschermen tegen directe zonnestralen.Opslaan in goed gesloten, lekvrije 

vaten. 

 
 
15. Wettelijk verplichte informatie 

SVHC(Mengsel) : Bevat geen SVHC ≥0.1% 

SVHC(Artikel) : Bevat SVHC ≥0.1% 

  Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 

REACH Annex ⅩⅦ : Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

Neem de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving in acht.Een chemische veiligheidsbeoordeling is 

niet uitgevoerd voor de stof of het mengsel. 

 

 

16. Overige informatie 

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, 

betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - 

betreffende de correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, 

liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om 

andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of 

onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, 

het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt 

 


