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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Primer 150

1.1. Productidentificatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

lijmen en/of dichtingsmiddelen

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

BOHLE AGFirma:

Weg: Dieselstr. 10

D-42781 HaanPlaats:

+49 2129 5568-0 Telefax:+49 2129 5568-282Telefoon:

info@bohle.deE-mail:

Klaus NehrenContactperson: +49 2129 5568-276Telefoon:

E-mail: MSDS@bohle.de

www.bohle-group.comInternet:

ChemieBereik:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaren categorieën:

Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 2

Aspiratiegevaar: Asp. Tox. 1

Huidcorrosie/-irritatie: Huidirrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2

Voortplantingstoxiciteit: Voortpl. 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT eenm. 3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: STOT herh. 2

Gevarenaanduidingen:

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden
tolueen

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Gevarenaanduidingen
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H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 

gemakkelijk kan ademen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

Huid met water afspoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.

Voorzorgsmaatregelen

EUH208 Bevat n-butylmethacrylaat, methylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

lijmen en/of dichtingsmiddelen
Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

108-88-3 tolueen >25 %

203-625-9 601-021-00-3

Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H361d *** H304 

H373 ** H315 H336

71-36-3 butaan-1-ol; n-butanol <5 %

200-751-6 603-004-00-6

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H226 H302 H335 

H315 H318 H336

97-88-1 n-butylmethacrylaat <1 %

202-615-1 607-033-00-5

Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H226 H319 H335 H315 H317

80-62-6 methylmethacrylaat <1 %

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
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Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Algemeen advies

In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling. Indien het slachtoffer 

bewusteloos is maar ademt: Slachtoffer in rusthouding laten neerliggen, toedekken en warm houden. 

Onmiddellijk een arts verwittigen.

Bij inademing

Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten ; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Indien de oogirritatie blijft een specialist raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken.  Als laxeermiddel 

natriumsulfaat (1 eetlepel op 1 glas water) met voldoende actief koolstof toedienen.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

verneveld water, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, kooldioxide (CO2)

Geschikte blusmiddelen

sterke waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. 

Bij brand kunnen de volgende stoffen vrijkomen. Koolmonoxide, Kooldioxide )

Bij brand een persluchtmasker dragen. Standaardprocedure voor chemische branden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ter afkoeling van ongeopende verpakkingen kan waternevel gesproeid worden . 

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom 

terechtkomen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Omstaanders op afstand houden van gemorst 

materiaal/lekken en boven de wind laten blijven. 

Voor voldoende ventilatie zorgen. 

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Dampen niet inademen.

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

Vanwege ontploffingsgevaar moet het binnendringen van dampen in kelders , riolering en putten vermeden 

worden. 

Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
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zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). In geschikte, gesloten containers verzamelen en 

verwijderen.

Veilige verwerking: zie rubriek 7 

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen . 

Afzuiging van de omgevingslucht op grondhoogte inrichten. 

Vorming van aërosol vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. 

Kontakt met de huid en de ogen vermijden.

Advies voor veilig hanteren

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit . De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen 

zich over de vloer verspreiden. De dampen kunnen met lucht kunnen dampen een ontplofbaar mengsel 

vormen. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Niet roken.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

Eisen aan opslagruimten en vaten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

KategorieF/m³mg/m³ppmNaam van de agentiaCAS-Nr. Oorsprong

(8 h)50Methylmethacrylaat80-62-6 208

Kortetijd (15 min)100 416

(8 h)20Tolueen108-88-3 77

Kortetijd (15 min)100 384

(8 h)20n-Butanol71-36-3 62

Kortetijd (15 min)- -

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Omdat er slechts kleine hoeveelheden van de stof gebruikt worden, is het niet te verwachten dat de 

blootstellingslimieten bereikt worden. Het is echter de taak van de gebruiker om dit na te gaan en om de 

voorgeschreven blootstellingslimieten op de werkplaats in acht te nemen.

Passende technische maatregelen

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Zorg voor voldoende luchtverversing. Verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Niet eten of drinken 

tijdens gebruik. Niet roken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Hygiënische maatregelen

Veiligheidsbril met zijschermen overeenkomstig EN 166

Bescherming van de ogen/het gezicht

De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEC en de 

Europesche Norm En 374, die daarop is gebaseerd. 

Handschoenenmateriaal:  Butylrubber  >=0,5mm, NBR (Nitrilrubber) >=0,35mm

Bescherming van de handen
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Doordringtijd (maximale draagduur) >=480 min.

ondoordringbare kleding

Bescherming van de huid

Het product niet bij onvoldoende ventilatie gebruiken of veiligheidsmasker met geschikt gasfilter ( type A1 

conform EN 14387) dragen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

kleurloos

vloeistofFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

kenmerkendGeur:

Methode

pH: Geen gegevens beschikbaar

Toestandsveranderingen

geen gegevens beschikbaarSmeltpunt:

geen gegevens beschikbaarBeginkookpunt en kooktraject:

8 °CVlampunt:

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen.

Ontploffingseigenschappen

1,2 vol. %Onderste ontploffingsgrens:

7 vol. %Bovenste ontploffingsgrens:

niet zelfontbrandendZelfontbrandingstemperatuur

29 hPaDampspanning:

  (bij 20 °C)

109 hPaDampspanning:

  (bij 50 °C)

Dichtheid (bij 20 °C): 0,92 g/cm³

 bijna onoplosbaarWateroplosbaarheid:

  (bij 20 °C)

Viscositeit / dynamisch: geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen bij normale bewerking.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. 

Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen .

10.4. Te vermijden omstandigheden

sterke zuren en oxidatiemiddelen

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
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Niet bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

108-88-3 tolueen

KonijnLD50 12200 

mg/kg
GESTISdermaal

inhalatief (4 h) damp LC50 49 mg/l Rat GESTIS

71-36-3 butaan-1-ol; n-butanol

ATE 500 

mg/kg
oraal

80-62-6 methylmethacrylaat

RatLD50 7900 

mg/kg
oraal

KonijnLD50 >5000 

mg/kg
OESO 402dermaal

inhalatief (4 h) damp LC50 78 mg/l Rat

Praktische ervaringen

Overige waarneming

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het produkt kan resulteren in het verwijderen van vetten uit de huid 

met niet-allergisch kontakt-eczeem en opname van de stof via de huid als gevolg. Inademing van hoge 

dampkoncentraties kunnen verschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken 

veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

tolueen108-88-3

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 h IUCLIDLC50 13 mg/l Carassius auratus

Acute algentoxiciteit 72 h GESTISErC50 12,5 

mg/l

methylmethacrylaat80-62-6

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 283 mg/l lepomis macrochirus 

(zonnebaars)

Acute algentoxiciteit 72 h OESO 201ErC50 110 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

Acute crustaceatoxiteit 48 hEC50 69 mg/l Daphnia magna (grote 

watervlo)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Snel biologisch afbreekbaar, overeenkomstig de toepasselijke OESO-test.

B - NL Drukdatum: 20.08.2018Revisie-Nr.: 2,01



overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad
BOHLE AG

Primer 150

Datum van herziening: 20.08.2018 Productcode: BO6002006 Pagina 7 van 10

CAS-Nr. Stofnaam

BronWaardeMethode d

Beoordeling

methylmethacrylaat80-62-6

     aerob 94% 14

     Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12.3. Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

108-88-3 2,73tolueen

80-62-6 1,38methylmethacrylaat

De stof verdampt gemakkelijk.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Waterbedreigingsklasse (WGK) 2: waterverontreinigend 

Produkt niet in de riolering laten komen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS 

(VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; 

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat ; gevaarlijk 

afval

Afvalnummer - Afval van residuen

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS 

(VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; 

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat ; gevaarlijk 

afval

080111

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of 

daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

150110

Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: UN 1993

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (tolueen)14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

314.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: II
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Etiketten: 3

Classificatiecode: F1

Bijzondere Bepalingen: 274 601 640D

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

Transportcategorie: 2

33Gevarencode:

Code tunnelbeperking: D/E

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 1993

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (tolueen)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 3

F1Classificatiecode:

274 601 640DBijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (toluene)14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 3

274Bijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

EmS: F-E, S-E

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (toluene)14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

314.3. Transportgevarenklasse(n):

II14.4. Verpakkingsgroep:
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Etiketten: 3

Bijzondere Bepalingen: A3

Beperkte hoeveelheid (LQ) 

Passenger:

1 L

Y341Passenger LQ:

Toegelaten hoeveelheid: E2

353IATA-Packing instruction - Passenger:

5 LIATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

364IATA-Packing instruction - Cargo:

60 LIATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

14.5. Milieugevaren

neeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

geen

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 48: tolueen

86%2004/42/EG (VOC):

Nationaal

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren 

op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Beperking bij tewerkstelling:

2 - watervervuilendWaterverontreinigend-klasse (D):

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

EUH208 Bevat n-butylmethacrylaat, methylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)
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De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 

produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk 

voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

Andere gegevens

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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