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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PRODUCT  
 

1.1 Identificatie van de stof of het product 
Handelsnaam: Tape Tempoline 
 
1.2 Gebruik van de stof/het product: 
 
Wegmarkeringen 
 
1.3 Identificatie van het bedrijf: 
 
Bedrijfsnaam  SNOLINE SpA 
Adres   via Baracca, 23 
Stad   20056 Trezzo sull'Adda (MI) - ITALIË 
 
Tel. +39 02 909961 - Fax +39 02 90996200 E-mail: info@snoline.com 
 
Bedrijf gecertificeerd met kwaliteitssysteem UNI EN ISO 9001: 2000 
 
1.4 Noodtelefoonlijn 
 
Noodtelefoonlijn van het bedrijf en / of officieel adviesorgaan: 
SNOLINE S.p.A. - Tel. +39 02 909961 

 
2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN 

 
Het artikel is NIET gevaarlijk volgens Richtlijn 1999/45 / EG. 
Grote gevaren 
Gezondheidsrisico's: 
 
Er zijn geen symptomen die verband houden met een intensieve of langdurige 
blootstelling aan het product. 
 
 
2.1 
Inademing: geen verwachte effecten op de gezondheid. 
Huidcontact:  geen verwachte effecten op de gezondheid. 
Ogen:   geen verwachte effecten op de gezondheid. 
Inslikken:   Raadpleeg onmiddellijk a als u per ongeluk de tape hebt 

ingeslikt arts en rapporteer het type ingenomen product 
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3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN 
 
Samenstelling:     C.A.S. N °  % gewicht 
 
Glasparels     geen   30 - 60 
Vulstoffen     geen    10 - 30 
Rubber (synthetisch)    geen    10 - 30 
Harsen      geen    10 - 30 
Pigmenten     geen      1 - 10 
Polyurethaan     geen      1 - 5 
Kunststof bindmiddelen    geen      1 - 5 
 
 
4. EERSTE HULP MAATREGELEN 
 
Ogen:   nvt 
Huidcontact:  nvt 
Inhalatie:  nvt 
Inslikken:  nvt 
 
5. BRANDMAATREGELEN 
 
Het product is niet ontvlambaar. Verwijder in geval van brand echter de rollen uit de 
vlammen. 
 
Geschikte blusmiddelen: 
CO2, schuim en/of chemische poeders, water. 
 
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt: 
nvt 
 
Speciale blootstellingsgevaren als gevolg van de stof of het preparaat zelf, 
verbrandingsproducten of van de geproduceerde gassen: 
 
In het geval van verbranding kan irriterende dampen vrijkomen. 
 
Speciale beschermende artikelen voor de verantwoordelijke brandweerlieden: 
 
Gebruik altijd autonome ademhalingstoestellen en beschermende kleding. 
 
6. MAATREGELEN IN GEVAL VAN ONGEVALLEN VRIJ 
 
Niet verplicht 
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7. HANTERING EN OPSLAG 
 

7.1.  Behandeling 
Het artikel geeft onder normale gebruiksomstandigheden, geen gevaarlijke stoffen af. 
 
7.2.  Opslagruimte 
Bewaar het product in zijn originele, gesloten verpakking, in een geventileerde en 
droge omgeving, met een kamertemperatuur tussen 10 ° C en 30 ° C. Dozen niet 
voor lange tijd stapelen. 

 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / INDIVIDUELE 
BESCHERMING 

 
 
8.1  Maximale blootstellingswaarden 
Niet toepasbaar 
 
8.2  Blootstellingscontrole 
 
8.2.1  Professionele belichtingsregeling 
 
Was de handen voor en na elke vorm van manipulatie. 
 
Adembescherming: niet noodzakelijk. 
Handenbescherming: draag beschermende handschoenen.  
Ogenbescherming: niet noodzakelijk. 
Huidbescherming: Draag geschikte kleding 
 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

9.1 Algemene informatie 
Aspect:  solide flexibel. 
Kleur:  Afhankelijk van het gebruik kan het in verschillende kleuren zijn. 
Geur:  Geurvrij 
 
9.2 Belangrijke informatie over menselijke gezondheid, veiligheid en het milieu 
pH:     niet van toepassing. 
Kookpunt / interval:    niet van toepassing. 
Ontvlambaarheidspunt:   meer dan 300 ° C. 
Ontvlambaarheid (vaste stof, gas):  niet ontvlambaar. 
Explosieve eigenschappen:   Niet beschikbaar. 
Verbrandingseigenschappen:   Niet beschikbaar. 
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Stoomdruk:     Niet beschikbaar. 
Relatieve dichtheid:    Niet beschikbaar. 
Oplosbaarheid: 
- hydro-oplosbaarheid:    Onoplosbaar. 
- lipo-oplosbaarheid:    Niet beschikbaar. 
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol / water: Niet beschikbaar. 
Viscositeit:     Niet van toepassing. 
Stoomdichtheid:     Niet van toepassing. 
Verdampingssnelheid:    Niet van toepassing. 
 
 
9.3. Verdere informatie 
Smeltpunt:     niet beschikbaar. 
Automatische ontvlambaarheid:   het product is niet zelfontvlambaar. 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

10.1  Te vermijden omstandigheden 
Vermijd oververhitting. 
 
10.2 Te vermijden materialen 
Geen in het bijzonder. 
Gevaarlijke afbraakproducten: bij verbranding kan irriterende dampen vrijkomen. 

 
 
11. INFORMATIE OVER TOXICOLOGIE 
 
Acute giftigheid: 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. 
Symptomatologie: 
Er zijn geen specifieke symptomen verbonden aan langdurige of intensieve blootstelling aan 
het product. 
Irriterende effecten op de huid: 
Mechanische irritatie: symptomen zijn jeuk en roodheid 
Irriterende effecten op de ogen: 
Het stof dat bij het snijden van het artikel kan ontstaan, kan irritatie veroorzaken. 
Sensibiliserende effecten: 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product 
Kankerverwekkende: 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. 
Mutaties: 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  TEMPOLINE 

 
Safety Sheet Tempoline  
 
REVIEW DATE:  24 november 2017           
 

  

Teratologie: 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. 
 
12. MILIEU-INFORMATIE 

 
Voer geen water af dat door het product is vervuild in de riolering. Vermijd 
verspreiding van het product in het milieu. Voldoen aan het wetsdecreet n ° 22 van 
05/02/97 en het wetsdecreet 152/99 van 29/05/99. 
12.1 Eco-toxiciteit 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product 
12.2 Mobiliteit 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. Vanwege de 
onoplosbaarheid van het product in water we kunnen veronderstellen dat het 
nauwelijks mobiliteit heeft. 
12.3 Persistentie en biologische afbreekbaarheid 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. 
12.4 Bio-accumulatiepotentieel 
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot dit product. 
12.5 Andere schadelijke effecten 
Geen gegevens. 

 
13. OVERWEGINGEN BIJ VERWIJDERING (INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING) 
 

Het artikel is niet herbruikbaar en moet worden weggegooid; we adviseren om een 
van de twee codes op te geven kan worden herkend in relatie tot het type van hun 
uiteindelijke gebruik: 
 
• 170904 in het geval van locaties met ander afval van bouw-of sloopwerkzaamheden 
• 200307 in andere gevallen 
 
Werken volgens lokale en nationale wettelijke bepalingen en voldoen aan hetgeen is 
vermeld in Beschikking 
2008/532 / EG. 

 
14. INFORMATIE OVER TRANSPORT (INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER) 
 
RID / ADR: 
Niet gereguleerd 
 
ADNR: 
Niet gereguleerd 
 
IMDG-Code: 
Niet gereguleerd 
 
ICAO / IATA-DGR: 
Niet gereguleerd 
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15. INFORMATIE OVER DE REGELGEVING (WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE) 
 

Symbool 
 
De formulering van het product en de kenmerken van geen gevaar leggen de 
etikettering niet op volgens de richtlijn 1999/45 / CEE en volgende integraties. 
 
Risico "R" -zinnen     Niet nodig  
Waarschuwingsrichtlijnen "S" -zinnen  Niet nodig 
 
 
Andere voorschriften: 
 
Italiaans wetgevingsdecreet D.P.R. 547/55 "Normen ter voorkoming van 
arbeidsongevallen" 
 
Wetsdecreet 626/94 2 Wetsdecreet 242/96 "Tenuitvoerlegging van richtlijnen n. 
89/391 / EEG, 
n. 89/654 / CEE, n. 89/655 / CEE, n. 89/656 / CEE, n. 90/269 / CEE, n. 90/270 / CEE, 
n. 90/394 / CEE en n. 
90/679 / EEG betreffende de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van 
werknemers op de werkplek. " 
 
Beschikking 2000/532 / EG van 3 mei 2000 met de Beschikkingen 2001/118 / EG van 
16 januari 2001, 
2001/119 / CE van 22 januari 2001, 2001/579 / CE van 23 juli 2001 en de correctie 
gepubliceerd op G.U. CE L 262 van l 2/10/2001 
 
Wetgeving Decreet 25/02 "Tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/24 / EG inzake de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia tijdens het werk ". 

 
 
18. MEER INFORMATIE 
 

De informatie hierin is gebaseerd op onze kennis die op de datum van uitgifte als 
correct wordt beschouwd blad, in verband met de veiligheidsvoorschriften en het 
correcte gebruik van dit product. Het bedrijf doet dat geen enkele 
verantwoordelijkheid nemen voor gedrag of acties van de kopers, voor gebruik van 
het product dat zijn niet voorspelbaar. 

 
 
 
 
  
 Blad voldoet aan de Europese richtlijn REACH en de Richtlijn 2008/58 / CE 
 


