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Risico’s en veiligheidsmaatregelen Uv verlijmen 
van glas
Glasplaten kunnen met elkaar of met andere materialen 
worden verbonden met behulp van UV-lijmen. De UV-lijm 
wordt op te verlijmen onderdelen aangebracht en de 
onderdelen worden samengedrukt. Met behulp van UV-
licht, wat wordt opgewekt in een UV lamp, wordt de lijm 
uitgehard. Hierdoor ontstaat een duurzame, onzichtbare 
verbinding tussen het glas en het verlijmde materiaal, 
welke veelal sterker is dan het glas zelf.
  
gevaren Uv-verlijmen van glas
De gevaren die ontstaan bij het UV verlijmen van glas zijn 
tweeledig. Enerzijds bevatten de gebruikte lijmen schadelijke stoffen, anderzijds produceren de lampen voor het uitharden 

van de lijmen UV straling die schadelijk kan zijn. Ook bevatten 
de UV lampen giftig kwik, welke bij breuk kan vrijkomen. 

Gevaren UV lijm

De UV lijmen die worden gebruikt bevatten verschillende 
soorten acrylaten en/of zuren. Afhankelijk van de 
samenstelling van de UV lijm is deze vrijwel altijd 
irriterend of corrosief. Blootstelling aan acrylaten kan een 
blijvende overgevoeligheid tot gevolg hebben. Daarnaast 
zijn veel van de lijmen licht ontvlambaar, wat bij de hoge 
temperaturen die ontstaan bij het UV verlijmen, tot een 
verhoogd brandgevaar leidt. Ook zijn veel van de gebruikte 
ingrediënten van UV lijmen gevaarlijk voor het milieu.

Veel voorkomende ingrediënten UV lijmen:
Naam Cas nr. EU nr. Gevaren symbool R-zinnen S-zinnen
Isobornyl acrylaat 5888-33-5 227-561-6 Xi, N R20/22

R36/37/38, R51/53
S26
S36

Methacrylzuur 79-41-4 201-204-4 Xn, C, N R10
R20/21/22
R35
R50

S1/2
S26
S36/37/39
S45

2-Hydroxyethylmethacrylaat 868-77-9 Xi R36/38;
R43

Methylmethacrylaat 80-62-6 Xi R11
R37/38
R43

S2
S24
S37
S46

Acryl zuur 79-10-7 C R10
R34

S1/2
S26
S36
S45

De uiteindelijke samenstelling van de UV lijmen bepaalt de gevaarlijke eigenschappen. 
Vraag daarom altijd het veiligheidsinformatieblad op bij de leverancier.
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Wat doet UV lijm met het lichaam

Contact van de huid met UV lijm kan leiden van een 
geïrriteerde huid tot chemische brandwonden en inademing 
van vrijgekomen dampen kan leiden tot irritatie van de 
ademhalingswegen. Een blijvende overgevoeligheid kan een 
gevolg van blootstelling zijn. 

Gevaren UV lampen

UV licht is het deel van het elektromagnetisch spectrum 
met een straling tussen 40 nm en 400 nm. Het 
lichtspectrum dat door de mens kan worden waargenomen 
valt tussen de 380 nm en 780 nm. Ultraviolet licht kan 
dus niet worden waargenomen door het menselijk oog. 

Algemeen wordt ultraviolette straling onderverdeeld 
in vier groepen:

• UV-A: nabije UV 315 – 400 nm;

• UV-B: midden UV 280 – 315 nm;

• UV-C: verre UV 200 – 280 nm;

• VUV: vacuüm UV 40 – 200 nm.  

Binnen de industriële toepassingen worden de eerste 
drie categorieën gebruikt. Voor het UV verlijmen van glas 
worden over het algemeen UV lampen gebruikt met een 
bereik van 300 – 500 nm. en een vermogen tot maximaal 
250w. Er vindt bij het UV verlijmen, bij onvoldoende 
bescherming, blootstelling plaats aan UV-A en UV-B 
straling.

De straling die vrijkomt door de UV lampen kan schadelijk 
zijn als niet de juiste voorzorgsmaatregelen worden 
genomen. Mogelijke gevaren voor de mens bij het UV 
verlijmen van glas zijn voornamelijk de blootstelling aan UV 
straling van huid en ogen. 

In UV lampen zit kwik verwerkt. Het kwik kan vrijkomen als 
de lamp breekt. Kwik is zeer giftig als het in het lichaam 
komt. 

Wat doen UV stralen met het lichaam

Blootstelling aan UV-straling veroorzaakt beschadiging 
van huid en ogen. Hoge dosissen leiden tot zonnebrand 
en veroudering van de huid. Langdurige en intensieve 
blootstelling verhoogt de kans op het krijgen van 
huidkanker. 

De ogen zijn het meest gevoelig voor UV-straling en 
daarom mag nooit rechtstreeks in een UV-lamp worden 
gekeken. Overmatige blootstelling aan UV-B straling kan 
leiden tot sneeuwblindheid, lasogen,  bindvliesontstekingen 
en mogelijk staar. UV-A straling wordt voor een groot 
deel door het hoornvlies van het oog doorgelaten en 
geabsorbeerd door de ooglens. Bij mensen die aan staar 
zijn geopereerd en waarbij de ooglens dus niet meer 
aanwezig is kan UV-A straling het netvlies bereiken.

Wettelijke bepalingen* optische straling (w.o. UV)

180-400 (UVA, UVB en UVC) grenswaarde H eff = 30,
 dagelijkse waarde: 8 uur

315-400 (UVA) grenswaarde H UVA = 104, 
 dagelijkse waarde: 8 uur

* Grenswaarden conform bijlage 1 richtlijn 2006/25/EG

Samenvatting bepalen Arbobesluit t.a.v. optische straling

• Bepaal en beoordeel de blootstelling aan de optische 
straling, laat zo nodig metingen uitvoeren door 
deskundigen

• Bij het beoordelen van de blootstelling mag worden 
uitgegaan van de informatie die door de producten van 



Arbocatalogus voor de vlakglasbranche Gevaarlijke stoffen Uv verlijmen
pagina 4  6-1-2011

de arbeidsmiddelen is opgegeven, mits deze onder een 
Europese richtlijn vallen

• De resultaten van de onderzoeken worden 
gecommuniceerd met de medewerkers

• In de RI&E van het bedrijf wordt aandacht besteed aan 
de blootstelling aan straling conform artikel 6.12d van 
het Arbobesluit

• Maatregelen om de risico’s te beheersen worden 
genomen conform de arbeidshygiënische strategie.

• Bij de arbeidsplaatsen waar blootstelling plaatsvindt 
aan optische straling uit kunstmatige bronnen wordt 
dit aangegeven door passende signalering

 

Internationaal waarschuwingssymbool UV straling

• Te nemen maatregelen worden afgestemd op de 
betreffende medewerkers en de medewerkers worden 
in de gelegenheid gesteld een oordeel te geven over de 
maatregelen die worden genomen.

• Medewerkers die worden blootgesteld aan kunstmatige 
optische straling krijgen voldoende voorlichting over de 
resultaten van de beoordeling, meting of berekening 
conform artikel 6.12f van het arbobesluit.

• Medewerkers wordt een Arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek aangeboden indien blootstelling boven de 
grenswaarden heeft plaatsgevonden, conform artikel 
6.12g van het Arbobesluit. 

Wat doet kwik met het lichaam

Kwik is een zeer giftige metaalsoort, welke ernstige 
schade kan toebrengen aan het menselijk lichaam. 

Kwik kan in vast toestand en via dampen in het lichaam 
komen. Langdurige blootstelling of een overschrijding 
van de grenswaarden kan effecten hebben op het 
centraal zenuwstelsel en de nieren, met als gevolg 
prikkelbaarheid, emotionele instabiliteit, beven, mentale 
stoornissen, geheugenstoornissen en spraakstoornissen. 
Kwik kan een ontsteking en verkleuring van het tandvlees 
veroorzaken en zich opbouwen in het menselijk lichaam. 
Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk 
is voor de voortplanting bij de mens. Het kwik uit de UV 
lampen is met name gevaarlijk als de dampen worden 
ingeademd. 

veilig Uv verlijmen van glas
Het veilig UV verlijmen begint bij het op de juiste manier 
inrichten van de werkplek en het hebben van de juiste 
materialen en middelen. Daarnaast moet de blootstelling 
aan de gevaarlijke stof worden beoordeeld, zoals in 
algemene onderdeel over gevaarlijke stoffen is uiteengezet.  

Inrichting werkplek, gebruik veilige middelen

Bij het inrichtingen van de werkplek dient te worden 
voorkomen dat direct in het UV licht kan worden gekeken. 
Dit geldt niet alleen voor de medewerker die met het UV 
licht werkt, maar ook voor de overige medewerkers in 
de nabije omgeving. De lampen moeten voorzien zijn van 
een goede afscherming om het schadelijke UV licht tegen 
te gaan. Er moet worden voorkomen dat lekkages in de 
beschermingen ontstaan en het licht kan ontsnappen. De 
beschermingen moeten regelmatig worden gecontroleerd. 
De werkplek moet zijn voorzien van voldoende ventilatie. Bij 
voldoende ventilatie en het afsluiten van de verpakkingen 
met lijm na ieder gebruik behoeft geen adembescherming 
te worden gedragen. Op de risicovolle arbeidsmiddelen 
en in het risicogebied moeten signaleringen worden 
aangebracht die waarschuwen voor UV straling.

Voorlichting medewerkers

• Medewerkers moeten worden voorgelicht over de 
risico’s en de te nemen maatregelen. In de voorlichting 
wordt minimaal aandacht besteed aan:

• Risico’s en maatregelen UV lijmen, algemeen en 
conform VIB
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• Risico’s en maatregelen UV lampen, algemeen en 
conform gebruiksaanwijzing

• Te gebruiken PBM

• Verwisselen UV lampen, inclusief opruimen gemorst 
kwik.

• Wat te doen bij ongevallen en incidenten

te gebruiken PBm bij het Uv verlijmen onder 
normale omstandigheden

• Zuurbestendige handschoenen van nitrilrubber of 
neopreen. 

• UV bril

• Kleding met lange mouwen en een lange broek

veilig werken met Uv licht en Uv lijm:

• Lees eerst de gebruiksaanwijzing en de 
veiligheidsinformatie

• Draag de voorgeschreven PBM

• Zorg dat de UV-lampen alleen in de richting stralen 
waarin dat nodig is.

• Maak nooit een UV-bron open, tenzij u getraind bent 
als onderhoudstechnicus en zowel u als 
omstanders voldoende zijn beschermd.

• Kijk nooit rechtstreeks in een lamp voordat u weet welk 
type het is en welke oogbescherming er nodig is, ook 
als de lamp het niet lijkt te doen.

• Raadpleeg een bedrijfsarts bij klachten zoals 
huiduitslag, huidverbranding, verlies van 
gezichtsvermogen of droge of prikkende ogen.

• Wees er op bedacht dat bepaalde geneesmiddelen 
het lichaam gevoeliger kunnen maken voor de effecten 
van UV-straling. Raadpleeg hiervoor de bijsluiter 
en raadpleeg een arts als u na het gebruik van een 
geneesmiddel huid- of oogklachten ontwikkelt.

• Vermijd contact van de huid met de UV lijm

• Sluit de verpakking met lijm na ieder gebruik

• Plaats de verpakking van lijm niet nabij de warme UV 

lamp in verband met brandgevaar.

• Verwijder lege verpakkingen van lijm als chemisch 
afval. 

vervangen lamp
UV lampen hebben – afhankelijk van de kwaliteit – een 
gelimiteerd aantal branduren. De lampen zullen dus 
periodiek vervangen moeten worden. Aangezien de 
lampen Kwik bevatten, is voorzichtigheid geboden. Voor 
het opruimen van gemorst kwik, door bijvoorbeeld een 
gebroken lamp, geldt de volgende veiligheidsprocedure:

• Gemorst kwik is gevaarlijk, wanneer het ongeluk 
plaatsvindt in een ruimte met weinig ventilatie. De 
primaire opnameweg voor kwik is immers via inhalatie 
van de dampen. Indien het metallisch kwik niet 
zorgvuldig opgeruimd wordt, kunnen de minuscule 
druppeltjes die in de vloer achterblijven jarenlang voor 
problemen blijven zorgen.

• Zet de plaats van het ongeluk af om te vermijden dat 
de vervuiling onopzettelijk over een groter oppervlak 
verspreid wordt.

• Zuig de grootste druppels op m.b.v. een pipet. Een 
opruimsetje kunt u waarschijnlijk bestellen bij uw 
lampenleverancier. Gebruik geen stofzuiger of bezem. 
Giftige kwikdampen worden zodoende in de lucht 
gebracht en een stofzuiger zelf wordt voor langere tijd 
verontreinigd. 

• Werk zorgvuldig om alle zichtbare druppeltjes te 
verzamelen. Plakband kan ook handig zijn om moeilijker 
bereikbare druppels te verzamelen. 

• Bestrooi de afgezette plek van het ongeluk ruimschoots 
met fijn verdeeld zwavelbloem of -poeder. Dit zal met 
de resterende sporen kwik reageren en daardoor het 
risico op kwikdampvorming elimineren. Laat dit poeder 
tenminste 24 uur inwerken.

• Besprenkel de bepoederde zone met water en gebruik 
een schepje om het geheel tot een paste te mengen.

• Verzamel al het gemorste kwik en de middelen die 
gebruikt zijn voor het schoonmaken en verwijder deze 
in een luchtdichte verpakking als chemische afval.

• Reinig de vervuilde oppervlakte met veel water. 

• Reinig de handen goed met zeep. 
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International Chemical Safety Cards (geldend op 13-8-2010, geen formele status)

ACRYLZUUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      ICSC: 0688
ICSC nr: 0688 

CAS nr: 79-10-7 

RTECS nr: AS4375000 

VN nr : 2218 (inhibited) 

EG nr : 607-061-00-8 

08.10.1997 Goedgekeurd in vergadering van experten

Etheencarbonzuur 

Acroleinezuur 

2-Propeenzuur 

C3H4O2 / CH2=CHCOOH 

Molecuulmassa: 72.07

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Ontvlambaar. Veel reacties kunnen brand of 

ontploffing veroorzaken. Er komen irriterende of 

giftige dampen (of gassen) vrij tijdens een brand.

GEEN open vuur, GEEN vonken en NIET roken. Sproeistraal van water, alcohol-bestendig schuim, droog 

poeder, koolzuurgas.

ONTPLOFFING Boven 54°C kunnen ontplofbare damp/lucht 

mengsels worden gevormd. 

Boven 54°C een gesloten systeem, verluchting en een 

tegen ontploffingen beveiligde electrische uitrusting 

gebruiken. Dampen zijn niet gestabiliseerd en kunnen 

polymerizeren in uitlaat- en ventilatie voorzieningen, 

met risico op defecten. 

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te besproeien 

met water. Brand bestrijden vanuit een beschutte plaats. 

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! 

VOORKOM ALLE CONTACT! 

·  Inademing Hoesten. Keelpijn. Kortademigheid. Brandend gevoel. 

Moeizame ademhaling. Bijtend. Symptomen kunnen met 

vertraging tot uiting komen (zie Nota’s).

Verluchting, plaatselijke afzuiging of 

ademhalingsbescherming.

Frisse lucht, rust. Halfzittende houding. Raadpleeg een arts. 

·  Huid KAN DOOR DE HUID OPGENOMEN WORDEN! 

Roodheid. Blaren. Pijn. 

Beschermende handschoenen. Beschermende 

kledij.

Verwijder besmette kledij. Spoel de huid met veel water of 

neem een douche. Raadpleeg een arts. 

·  Ogen Roodheid. Pijn. Ernstige diepe brandwonden. 

Verlies van het gezichtsvermogen. 

Gelaatsscherm of oogbescherming in combinatie 

met ademhalingsbescherming. 

Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met veel water (indien 

mogelijk contactlenzen wegnemen), dan naar een (oog)arts brengen. 

·  Inslikken Brandend gevoel. Zwakte. Buikkrampen. Diarree. 

Shock. Bijtend. Bewusteloosheid. 

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts.

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Ontruim de gevarenzone! Raadpleeg een 

deskundige bij een omvangrijke verontreiniging! 

Verluchting. Vang voor zover mogelijk de 

weglekkende en de gemorste vloeistof op in 

afsluitbare gemerkte vaten. De overblijvende 

vloeistof in zand of inert materiaal laten opslorpen 

en naar een veilige plaats voeren. NIET in de riool 

spoelen. (Bijkomende persoonlijke bescherming: 

volledig beschermende kledij met onafhankelijk 

werkend ademhalingsapparaat.) 

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 

stoffen, sterke basen, sterke zuren, voeding en 

voedingsmiddelen. In het donker bewaren. In een 

goed verluchte ruimte bewaren. Niet laten stollen. 

Alleen opslaan indien gestabiliseerd. (zie Nota’s). 

Niet samen met voeding en voedingsmiddelen 

vervoeren. Kan alleen in glazen, roestvrij stalen, 

aluminium of met polyethyleen beklede vaten 

worden opgeslagen.  

Nota: D 

Symbool C 

R: 10-34 

S: 1/2-26-36-45 

VN Gevarenklasse: 8 

VN Bijkomende risico’s: 3 

VN Verpakkingsgroep: II

ICSC: 0688

Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen het 

Internationaal Programma over Chemische Veiligheid en de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 

2002
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International Chemical Safety Cards

ACRYLZUUR                                                                                                         ICSC: 0688
BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 

KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  
 
FYSISCHE GEVAREN: 
De damp is zwaarder dan lucht. De damp vormt ontplofbare mengsels met 
lucht.  
 
CHEMISCHE GEVAREN: 
De stof polymerizeert gemakkelijk tengevolge van verhitting of onder invloed 
van licht, zuurstof, oxidatiemiddelen zoals peroxides of andere activatoren 
(zuur, ijzerzouten) met brand- of ontploffingsgevaar tot gevolg. Bij verhitting, 
worden giftige dampen gevormd. De stof is een matig sterk zuur. Reageert 
hevig met sterke basen en amines. Tast veel metalen, waaronder nikkel en 
koper aan.  
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 
Drempelwaarde (als TWA): 2 ppm; A4 (huid) (ACGIH 2002).

WIJZE VAN OPNAME: 
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing, doorheen de 
huid en door inslikken.  
 
INADEMINGSRISICO: 
 
 
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 
Bijtend. De stof is bijtend voor de ogen , de huid en de luchtwegen. Bijtend bij 
inslikken. Inademing van de stof kan longoedeem veroorzaken (zie Nota’s). De 
effecten kunnen met vertraging optreden.  
 
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING:

FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 141°C 
Smeltpunt: 14°C 
Relatieve dichtheid (water = 1): 1.05 
Oplosbaarheid in water: mengbaar 
Dampspanning, Pa bij 20°C: 413

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 2.5 
Vlampunt: 54°C gesloten vat 
Zelfontbrandingstemperatuur: 360°C 
Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 2.4-8 
Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: 0.36 (geschat)

MILIEUGEGEVENS

N O T A ‘ S

De effectiviteit van een stabilisator kan verminderen bij lage zuurstof concentraties, waardoor een polymerisatie kan optreden die potentieel gevaar oplevert. De symptomen van longoedeem 
worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Onmiddellijke behandeling door een arts 
of een door deze laatste gemachtigd persoon, met gepaste geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden. Niet terug smelten na het stollen vermits de stof onstabiel kan zijn. Een 
toegevoegde stabilisator of remmer kan de toxicologische eigenschappen van deze stof beïnvloeden, raadpleeg een deskundige.
Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-706    NFPA gevarencode: H3; F2; R2.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn.    ICSC: 0688    ACRYLZUUR    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. 
Deze kaart geeft de visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door 
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.    (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geldend op 13-8-2010, geen formele status)

METHYLMETHACRYLAAT                                                                                       ICSC: 0300
ICSC nr: 0300 
CAS nr: 80-62-6 
RTECS nr: OZ5075000 
VN nr : 1247 
EG nr : 607-035-00-6 
26.11.2003 Goedgekeurd in vergadering van 
experten

Methacrylzure methylesterr 
2-Methylpropeenzure methylester 
MethylMethacrylaat monomeer 
CH2C(CH3)COOCH3 / C5H8O2 

Molecuulmassa: 100.1

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Zeer ontvlambaar. GEEN open vuur, GEEN vonken en NIET 
roken. 

Schuim, poeder, koolzuurgas. 

ONTPLOFFING Damp/lucht mengsels zijn ontplofbaar. Gesloten systeem, verluchting en een 
electrische uitrusting en verlichting die 
geen ontploffing kunnen teweeg brengen. 
Gebruik GEEN perslucht voor het vullen, 
aftappen of behandelen. 

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te 
besproeien met water. 

BLOOTSTELLING VOORKOM ALLE CONTACT! 

·  Inademing Hoesten. Kortademigheid. Keelpijn. Verluchting, plaatselijke afzuiging of 
ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts. 

·  Huid Roodheid. Beschermende handschoenen. 
Beschermende kledij. 

Verwijder besmette kledij. Spoel en was daarna de huid 
met water en zeep. 

·  Ogen Roodheid. Pijn. Stof- of spatbril of oogbescherming in 
combinatie met ademhalingsbescherming. 

Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met 
veel water (indien mogelijk contactlenzen wegnemen), 
dan naar een (oog)arts brengen.

·  Inslikken Misselijkheid. Braken. Buikpijn. Niet eten, drinken of roken tijdens het 
werk. 

Spoel de mond. Veel water laten drinken. Raadpleeg 
een arts. 

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Vang voor zover mogelijk de weglekkende 
en de gemorste vloeistof op in afsluitbare 
vaten. De overblijvende vloeistof in zand 
of inert materiaal laten opslorpen en naar 
een veilige plaats voeren. NIET in de riool 
spoelen. Verwijder alle ontstekingsbronnen. 
Persoonlijke bescherming: filtermasker voor 
organische gassen en dampen. Chemisch 
bestendig werkpak.

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 
stoffen, sterke basen, sterke zuren, Koel. In 
het donker bewaren. In een goed verluchte 
ruimte bewaren. Alleen opslaan indien 
gestabiliseerd. 

Nota: D 
Symbool F 
Symbool Xi 
R: 11-37/38-43 
S: 2-24-37-46 
VN Gevarenklasse: 3 
VN Verpakkingsgroep: II 

ICSC: 0300
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking 
tussen het Internationaal Programma over Chemische 
Veiligheid en de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geldend op 13-8-2010, geen formele status)

METHYLMETHACRYLAAT                                                                                      ICSC: 0300
BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 

KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  

 

FYSISCHE GEVAREN: 

De damp vermengt zich goed met lucht, ontplofbare mengsels worden gemakkelijk 

gevormd. Dampen zijn niet geremd, zij kunnen polymerizeren en ventielen blokkeren.  

 

CHEMISCHE GEVAREN: 

De stof kan polymerizeren tengevolge van verwarming of verhitting onder invloed 

van licht, polymerisatie versnellers en sterk oxiderende stoffen met brand- of 

ontploffingsgevaar tot gevolg. Reageert met sterke zuren en sterke basen .  

 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 

TLV: 50 ppm als TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE; 100 ppm als drempelwaarde voor 

korte tijd; SEN; A4; (ACGIH 2003).  

MAK: 50 ppm, 210 mg/m³; Sh;  

Categorie begrenzing hoogste waarde: I(2); Risicogroep met betrekking tot de 

zwangerschap: C;  

(DFG 2003).

WIJZE VAN OPNAME: 

Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing, doorheen de huid 

en door inslikken.  

 

INADEMINGSRISICO: 

Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder snel worden 

bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  

 

EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 

De stof is irriterend voor de ogen , de huid en de luchtwegen .  

 

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 

Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken. De stof kan effecten hebben 

op het perifeer zenuwstelsel.

FYSISCHE 

EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 100.5°C 

Smeltpunt: -48°C 

Relatieve dichtheid (water = 1): 0.94

Oplosbaarheid in water, g/100 ml bij 20°C: 1.6 

Dampspanning, kPa bij 20°C: 3.9 

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 3.5

Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.09 

Vlampunt:  

10°C (open vat) 

Zelfontbrandingstemperatuur: 421°C 

Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 1.7-12.5 

Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: 1.38

MILIEUGEGEVENS De stof is schadelijk voor waterorganismen.

N O T A ‘ S

Gewoonlijk bevat het product hydrochinon, hydrochinonmethyl ether en dimethyl t-butylfenol om polymerisatie af te remmen. Een toegevoegde stabilisator of remmer kan de toxicologische eigenschappen van deze stof 

beïnvloeden, raadpleeg een deskundige. Werkkledij NIET mee naar huis nemen.

Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-30S1247.   NFPA gevarencode: H2; F3; R2.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn    ICSC: 0300    METHYLMETHACRYLAAT    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. Deze kaart geeft de 

visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door nationale wetgeving gedane aanbevelingen of 

verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.   (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geldend op 13-8-2010, geen formele status)

METHACRYLZUUR                                                                                       ICSC: 0917

ICSC nr: 0917 
CAS nr: 79-41-4 
RTECS nr: OZ2975000 
VN nr : 2531 (gestabiliseerd) 
EG nr : 607-088-00-5 
28.03.1996 Goedgekeurd in vergadering van 
experten

2-Methylpropeenzuur 
alpha-Methylacrylzuur 

C4H6O2 / CH2=C(CH3)COOH 
Molecuulmassa: 86.09

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Brandbaar. Er komen irriterende of giftige 
dampen (of gassen) vrij tijdens een brand.

GEEN open vuur. AFFF, alcohol-bestendig schuim, droog poeder, 
koolzuurgas,

ONTPLOFFING Boven 77°C kunnen ontplofbare damp/lucht 
mengsels worden gevormd.

Boven 77°C een gesloten systeem en 
verluchting gebruiken.

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te 
besproeien met water.

BLOOTSTELLING VOORKOM ALLE CONTACT! 

·  Inademing Hoesten. Brandend gevoel. Kortademigheid. 
Moeizame ademhaling.

Verluchting (niet als het om poeder 
gaat), plaatselijke afzuiging, of 
ademhalingsbescherming 

Frisse lucht, rust. Halfzittende houding. Raadpleeg een 
arts. 

·  Huid Roodheid. Brandwonden op de huid. Pijn. 
Blaren. 

Beschermende kledij. Spoel met veel water, verwijder dan besmette kledij en 
spoel opnieuw. 

·  Ogen Roodheid. Pijn. Verlies van het 
gezichtsvermogen. Ernstige diepe 
brandwonden.

Gelaatsscherm. Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met 
veel water (indien mogelijk contactlenzen wegnemen), 
dan naar een (oog)arts brengen. 

·  Inslikken Buikkrampen. Buikpijn. Brandend gevoel. 
Zwakte.

Niet eten, drinken of roken tijdens het 
werk. Vóór het eten de handen wassen. 

Spoel de mond. Rust. Raadpleeg een arts. 

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Vang weglekkende vloeistof op in afsluitbare 
kunststof vaten. Neutralizeer voorzichtig 
de restanten met natriumcarbonaat in 
water of kalk.. Spoel daarna weg met veel 
water. NIET laten opslorpen in zaagsel of in 
ander brandbaar materiaal. (Persoonlijke 
bescherming: volledig beschermende 
kledij met onafhankelijk werkend 
ademhalingsapparaat.)

Gescheiden van sterk oxiderende 
stoffen, voeding en voeder . Koel. In het 
donker bewaren. In een goed verluchte 
ruimte bewaren. Alleen opslaan indien 
gestabiliseerd. 

Niet samen met voeding en 
voedingsmiddelen vervoeren.  
Nota: D 
Symbool C 
R: 21/22-35 
S: 1/2-26-36/37/39-45 
VN Gevarenklasse: 8 
VN Verpakkingsgroep: III 

ICSC: 0917
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking 
tussen het Internationaal Programma over Chemische 
Veiligheid en de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards

METHACRYLZUUR                                                                                                 ICSC: 0917

BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 
KLEURLOZE VLOEISTOF OF KLEURLOZE KRISTALLEN , MET KENMERKENDE 
GEUR.  
 
FYSISCHE GEVAREN: 
De dampen zijn niet gestabiliseerd en ze kunnen polymerizeren waardoor 
ventielen blokkeren.  
 
CHEMISCHE GEVAREN: 
De stof zal gemakkellijk polymerizeren tengevolge van verhitting of onder 
invloed van licht, oxidatiemiddelen zoals peroxides, of in aanwezigheid van 
sporen van waterstofchloride, met brand- of ontploffingsgevaar tot gevolg. 
Tast metalen aan.  
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 
TLV: 20 ppm als TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE; (ACGIH 2004).

WIJZE VAN OPNAME: 
Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.  
 
INADEMINGSRISICO: 
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder 
traag worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  
 
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 
De stof is bijtend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Bijtend bij 
inslikken. Inademing van de damp kan longoedeem veroorzaken (zie Nota’s).  
 
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING:

FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 159-163°C 
Smeltpunt: 16°C 
Relatieve dichtheid (water = 1): 1.02 
Oplosbaarheid in water:  
matig 
Dampspanning, Pa bij 25°C: 130

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 2.97 
Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 
1.00 
Vlampunt: 77°C (open vat), 68°C (gesloten vat) 
Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 1.6-8.8 
Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: 0.93

MILIEUGEGEVENS

N O T A ‘ S

De symptomen van longoedeem worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. 
Onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste gemachtigd persoon, met gepaste geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden. Een toegevoegde stabilisator 
of remmer kan de toxicologische eigenschappen van deze stof beïnvloeden, raadpleeg een deskundige. Deze kaart wer gedeeltelijk aangepast in october 2004. Zie de hoofdstukken 
Blootstellingsgrenzen, EG classificatie en Noodgevallen.    Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-80S2531.    NFPA gevarencode: H3; F2; R2.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn    ICSC: 0917    METHACRYLZUUR    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. 
Deze kaart geeft de visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door 
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.    (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geldend op 13-8-2010, geen formele status)

KWIK                                                                                                                  ICSC: 0056

ICSC nr: 0056 

CAS nr: 7439-97-6 

RTECS nr: OV4550000 

VN nr : 2809 

EG nr : 080-001-00-0 

22.04.2004 Goedgekeurd in vergadering van 

experten

Kwikzilver 

Hg

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Niet brandbaar. Er komen irriterende of giftige 

dampen (of gassen) vrij tijdens een brand.

In geval van brand in de omgeving: gebruik geschikte 

blusmiddelen. 

ONTPLOFFING Brand- en ontploffingsgevaar. In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te besproeien 

met water.

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! VOORKOM BLOOTSTELLING 

VAN (ZWANGERE) VROUWEN! VOORKOM 

BLOOTSTELLING VAN ADOLESCENTEN EN 

KINDEREN! 

RAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS! 

·  Inademing Buikpijn. Hoesten. Diarree. Kortademigheid. 

Braken. Koorts of verhoogde lichaamstemperatuur.

Plaatselijke afzuiging of 

ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust. Kunstmatige ademhaling kan nodig zijn. 

Raadpleeg een arts.

·  Huid KAN DOOR DE HUID OPGENOMEN WORDEN! 

Roodheid.

Beschermende handschoenen. Beschermende 

kledij.

Verwijder besmette kledij. Spoel en was daarna de huid met 

water en zeep. Raadpleeg een arts.

·  Ogen Gelaatsscherm of oogbescherming in combinatie 

met ademhalingsbescherming. 

Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met veel water 

(indien mogelijk contactlenzen wegnemen), dan naar een (oog)

arts brengen.

·  Inslikken Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. 

Vóór het eten de handen wassen.

Raadpleeg een arts.

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Ontruim de gevarenzone in geval van grote 

morsing! Raadpleeg een deskundige! Verluchting. 

Vang voor zover mogelijk de weglekkende en de 

gemorste vloeistof op in afsluitbare niet metalen 

vaten. NIET in de riool spoelen. Deze stof NIET 

in het milieu laten terecht komen. Chemisch 

bestendig werkpak met onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat.

Voorzieningen aanbrengen om weglopende 

vloeistoffen, gebruikt bij het blussen van brand, 

op te vangen. Gescheiden van voeding en voeder . 

Goed gesloten. 

Aangepast materiaal. Niet samen met voeding 

en voedingsmiddelen vervoeren.  

Symbool T 

Symbool N 

R: 23-33-50/53 

S: 1/2-7-45-60-61 

VN Gevarenklasse: 8 

VN Verpakkingsgroep: III

ICSC: 0056

Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen het 

Internationaal Programma over Chemische Veiligheid en de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 

2002
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International Chemical Safety Cards

KWIK                                                                                                                   ICSC: 0056
BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 

REUKLOOS ZWAAR, MOBIEL, ZILVERACHTIG EN VLOEIBAAR METAAL.  

 

FYSISCHE GEVAREN: 

 

 

CHEMISCHE GEVAREN: 

Bij verhitting, worden giftige dampen gevormd. Reageert hevig met ammoniak en 

halogenen waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. Tast aluminium en vele 

andere metalen aan met vorming van mengsels.  

 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 

TLV: 0.025 mg/m³ als TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE; (huid); A4; BEI toegekend; 

(ACGIH 2004).  

MAK: 0.1 mg/m³; Sh;  

Categorie begrenzing hoogste waarde: II(8); Groep van kankerverwekkende stoffen: 3B;  

(DFG 2003).

WIJZE VAN OPNAME: 

Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen en 

doorheen de huid , ook als damp!  

 

INADEMINGSRISICO: 

Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, kan zeer snel worden 

bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  

 

EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 

De stof is irriterend voor de huid . Inademing van de dampen kan pneumonitis 

veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel en de nieren. 

De effecten kunnen met vertraging optreden. Medische observatie is aangewezen.  

 

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 

De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel en de nieren , met 

als gevolg prikkelbaarheid, emotionele instabiliteit, beven, mentale stoornissen, 

geheugenstoornissen en spraakstoornissen. Kan een ontsteking en verkleuring van het 

tandvlees veroorzaken. Gevaar van cumulatieve effecten. Dierproeven tonen aan dat 

deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.

FYSISCHE 

EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 357°C 

Smeltpunt: -39°C 

Relatieve dichtheid (water = 1): 13.5 

Oplosbaarheid in water:  

geen

Dampspanning, Pa bij 20°C: 0.26 

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 6.93 

Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.009

MILIEUGEGEVENS De stof is zeer giftig voor waterorganismen. In de menselijke voedselketen kan een 

opstapeling van deze stof voorkomen en meer bepaald in vissen. 

N O T A ‘ S

Afhankelijk van de mate van blootstelling, is regelmatig medisch onderzoek aangewezen. Er is geen waarschuwende geur, zelfs als giftige concentraties bereikt zijn. Werkkledij NIET mee naar huis nemen.    Kaart met 

gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-80GC9-II+III.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn    ICSC: 0056    KWIK    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. Deze kaart geeft de 

visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door nationale wetgeving gedane aanbevelingen of 

verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.     (c) IPCV, CEG 2002


