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Stewathix  
Productnaam stewathix verdikkingsmiddel voor vloeistoffen    
 
Wij moedigen u aan het volledige Veiligheidsinformatieblad (VIB) te lezen,  
omdat het belangrijke informatie bevat. Wij verwachten  dat u de voorzorgsmaatregelen 
vermeld in het VIB zal volgen, behalve wanneer de specifieke omstandigheden waarin u 
dit product gebruikt andere geschikte maatregelen vereisen. 

1. Identificatie van de stof of het preparaten van de vennootschap/onderneming 

Productnaam 

Stewathix 

Gebruik van de stof/van het preparaat 

verdikkingsmiddel voor vloeistoffen   HD-polyethylene fibrids  

Identificatie van de vennootschap/onderneming 
Faroni 
Centrumbaan 1080  
2841 MH  Moordrecht   
NEDERLAND 
 
TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN 
24-u. tel. nummer voor noodgevallen :   112 
Lokaal contact voor noodgevallen :        Tel: 0182-622345 

2.  Identificatie van de gevaren 

2. Gevarenidentificatie 
Inademing 
Het inademen van vezelstof kan ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij hogere verwerkingstemperaturen kunnen dampen ontstaan 
die irritatie van ogen, keel en neus kunnen veroorzaken. 
 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

2.1 Polymeer  Polyethylene  CAS-No : 9002-88-4 

2.2 Wetting agent  PVA  CAS-No : 9002-89-5 
 
Huid       : Vezelstof kan lichte irritatie veroorzaken 
Ogen      : Vezels of vezelstof kunnen irritatie veroorzaken. Bij hogere verwerkingstemperaturen kunnen dampen verdampen die 
                 Ogen kunnen irriteren. 
Inslikken : Geen nadelige effecten door een kleine hoeveelheid in te slikken 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 
Na contact met de ogen Onmiddelijk spoelen met water gedurende minimal 5 minuten. Raadpleeg een    

                                                                                               arts als de symptomen aanhouden.. 

Na het inademen Bij blootstelling aan stof of dampen door oververhitting of verbranding in 
de frisse lucht brengen. Als de symptomen aanhouden een arts 
raadplegen. 

Na inslikken Geen speciale maatregelen vereist. 

Na contact met de huid Afwassen in stromend water of onder de douche. Als er gesmolten vezels op de   

                                                                                               huid komen, koel dan snel met koud water. PROBEER NIET DE VEZELS VAN   

                                                                                               DE HUID TE PELLEN. Zoek medische behandelijng voor thermische   

                                                                                               verbranding. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Geschikte blusmiddelen 
CO2, schuim, chemische poeders, volgens de bij de brand betrokken, Water materialen.  
Brandblussers niet te worden gebruikt:  Niets in het bijzonder. 

Risico's als gevolg van verbranding 
Vermijd het inademen van de dampen. 

Beschermingsmiddelen 
Gebruik bescherming voor de luchtwegen. 
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6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
 
Maatregelen voor persoonlijke veiligheid 
Gebruik handschoenen en beschermende kleding.  
  

Reinigen methoden 
Het product vacuüm opzuigen en in een gesloten container plaatsen. 

7. Hantering en opslag 

Voorzorgsmaatregelen 
Vermijd contact en het inademen van de dampen. Zie ook paragraaf 8 hieronder. Niet eten of drinken tijdens het werk. 

Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Niets in het bijzonder.  

Opslag voorwaarden 
Bewaren in koele geventileerde ruimtes  
  

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/per soonlijk bescherming 
Voorzorgsmaatregelen 
Geef voldoende ventilatie op de plaats waar het product wordt opgeslagen en / of behandeld. 

Bescherming van de ademhalingsorganen 
Niet nodig voor normaal gebruik.  

Bescherming van de handen 
Gebruik beschermende handschoenen die uitgebreide bescherming, bijvoorbeeld biedt P.V.C., neopreen of rubber.  

Oogbescherming 
Gebruik nauwsluitende veiligheidsbril en / of vizier conform BS 2092 Grade 1).  

Bescherming van de huid 
Geen speciale voorzorgen moeten voor normaal gebruik worden genomen. Blootstelling limiet (s) (ACGIH): Geen. 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
9.1 Verschijning : 
 
9.1.1 Vorm : Vezels , 
9.1.2 Kleur  : Wit 
9.1.3 Geur  : Geurloos  
 
9.2 Gegevens die relevant zijn voor de veiligheid 
 
9.2.1 Kookpunt : NVT 
9.2.2 Smelt punt  : 135°C 
9.2.3 Vlam punt: 200°C or hoger 
9.2.4 Dichtheid: 0,96 g/cm³ 
9.2.5 Water oplosbaar: niet oplosbaar 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
10.1 Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden. 
10.2 Te vermijden materialen :  oxidatiemiddelen 
10.3 Afbraakproducten: CO, CO2 in brand 
10.4 Polymerisatie: zal niet gebeuren 

11. Toxicologische informatie 
Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar. 
Volgens de hypothese van Stanton-Pott is er gemeld dat er een mogelijkheid is om kanker te veroorzaken 
omtrent ultrafijne vezels met een diameter kleiner dan 0,25 μm en langer dan 8 μm worden geabsorbeerd in de long. 
De waarden van ons product zijn hoger dan die van deze hypothese. 

12. Ecologische informatie 
Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar. De toxiciteit is naar verwachting laag op basis van verwaarloosbare oplosbaarheid in water van 
vezels. 
Vermijd dumpen of vrijgeven in water om mogelijke inname door dieren te voorkomen 
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13. Instructies voor verwijdering 
Verwijdering van het vezelproduct als niet-gevaarlijk afval in een erkende verwijderingsinstallatie in overeenstemming met 
voorschriften van lokale autoriteiten. Het materiaal kan ook worden verbrand in een vergunde verbrandingsinstallatie. 

14. Informatie met betrekking tot vervoer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van t ransportvoorschriften.   

15. Wettelijk verplichte informatie 
Het product is geen gevaarlijke stof volgens de nationale en internationale voorschriften en bepalingen. 

16. Overige informatie 
wat REACH betreft, zijn de gespecificeerde vezelproducten artikelen. Het zijn echter geen artikelen die dat zijn 
onderworpen aan de registratievoorschriften van item 7 (1) of liever item 7 (2). 
 
De informatie in dit document is gebaseerd op onze stand van kennis op de vermelde datum. Het heeft ui tsluitend betrekking op het 
aangegeven product en vormt geen garantie van bijzo ndere kwaliteit. 
Het is de plicht van de gebruiker om ervoor te zorg en dat deze informatie geschikt en compleet met bet rekking tot het is 
specifiek gebruik bedoeld. 
 
Dit MSDS annuleert en vervangt alle voorgaande rele ase. 
 
 
 
 
 
De meest recente herzieningen worden aangeduid door de dubbele verticale lijn in vet gedrukt op de linkerkant van het document. 
Wij vragen aan elke klant of ontvanger van dit Veiligheidsinformatieblad (VIB) het aandachtig te lezen en, indien nodig, de juiste deskundigen te 
raadplegen om de gegevens in dit VIB te begrijpen en om op de hoogte te zijn van de gevaren die product met zich meebrengt. De informatie in 
dit document wordt te goeder trouw gegeven en wordt verondersteld juist te zijn op de aanmaakdatum van dit document. 
 
Er wordt echter geen expliciete of impliciete garantie gegeven. Wettelijke bepalingen kunnen veranderen en ze kunnen verschillend zijn 
afhankelijk van het land. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om te verzekeren dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn 
met alle plaatselijke wettelijke bepalingen. De informatie in dit document heeft enkel betrekking op het product zoals het verscheept wordt.  
Vermits de omstandigheden waarin het  product gebruikt wordt niet door de producent kunnen gecontroleerd worden, moet de koper/gebruiker 
de omstandigheden bepalen, waarin het product in alle veiligheid kan gebruikt worden. Omwille van de proliferatie van informatiebronnen, zoals 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) van verschillende producenten, zijn wij niet verantwoordelijk en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor 
Veiligheidsinformatiebladen die via andere bronnen bekomen werden. Indien U een Veiligheidsinformatieblad via een andere bron heeft 
ontvangen, of indien U niet zeker bent dat U in bezit bent van de meest recente versie van een Veiligheidsinformatieblad, gelieve ons te 
contacteren. 
 
  

 
 


