
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Bona Home Parketlijm

Productidentificatie

Details betreffende de 
verstrekker van het 
veiligheidsinformatieblad

e-mail adres van de 
verantwoordelijke voor 
dit VIB

: Environment@bona.com

Productbeschrijving : lijm

Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nationaal contact

Telefoonnummer voor noodgevallen

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

Bona Benelux B.V.
Hulswitweg 6
NL-2031 BG Haarlem
HOLLAND
Tel. +31 (0) 23 542 18 64

:

:

Nederland

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 
van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Informatie alleen in het Engels!Informatiebeperkingen :

Leverancier
Telefoonnummer :
Openingstijden :

+46 (0)40 385500
8:00 - 16:00

Productnaam : Bona Home Parketlijm

Identificatie van de gevaren
Indeling van de stof of het 
mengsel

Etiketteringselementen Geen signaalwoord.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr.
1272/2008 zoals gewijzigd.

Overige gevaren die niet 
leiden tot classificatie

: Geen bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Aanvullende 
etiketonderdelen

: Niet van toepassing.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Er zijn geen  ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing 
zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in 
deze sectie moeten worden vermeld.
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NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Indien u zich onwel voelt: Een arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Eerstehulpmaatregelen

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Huidcontact

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:
:

:

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Brandbestrijdingsmaatregelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO₂, poeders, waternevel.

Gevaarlijke thermische 
ontledingsproducten

Blusmiddelen

:

Geschikte blusmiddelen

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide, kooldioxide,
rook, stikstofoxiden.

:

Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Vermijd inademen van damp of nevel.

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.Milieuvoorzorgsmaatregelen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Voor andere personen dan 
de hulpdiensten

:

:

Hantering en opslag
Aanraking met de ogen vermijden. Inademing van damp en spuitnevel dient te 
worden voorkomen. Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Houd verpakking gesloten. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te 
worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te 
voorkomen.

Voorwaarden voor een 
veilige opslag, met 
inbegrip van incompatibele 
producten

Voorzorgsmaatregelen voor 
het veilig hanteren van de 
stof of het mengsel

:

:

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
:Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren het volgende type 

handschoenen:

Aanbevolen: nitrilrubber

Bescherming van de 
handen

Maatregelen ter 
beheersing van 
blootstelling
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Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid

Vloeistof. [Viskeuze vloeistof.]

1,51
Gedeeltelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm 
water.

Karakteristiek.Geur
pH

Wit.Kleur

Niet van toepassing.

:

:
:

:
:

:

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden.Chemische stabiliteit :

Reactiviteit : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

Toxicologische informatie
Informatie over toxicologische effecten

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Ecologische informatie

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 
en is niet geclassificeerd als schadelijk voor het milieu.
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Toxiciteit

Instructies voor verwijdering

:

:Product

Verpakking

Speciale 
voorzorgsmaatregelen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een 
minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk 
is.

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Verwijderen met inachtneming van alle van 
toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.

Geen bekend.

Informatie met betrekking tot het vervoer
Dit preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens internationale transportwetgeving. (ADR/RID, IMDG of 
ICAO/IATA).
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Regelgeving

VOS voor gebruiksklare 
mengsels

: Niet beschikbaar.

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

Overige EU-regelgeving

Niet van toepassing.Bijlage XVII - Beperkingen met 
betrekking tot de productie, het op de 
markt brengen en het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels 
en producten

:

:

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan 
toelating zijn onderworpen
Zeer zorgwekkende stoffen Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Emissiebeleid water 
(ABM)

: Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk 
zijn voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

Kennisgeving aan de lezer
1
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Overige informatie

De informatie van dit VIB is gebaseerd op de huidige staat van kennis en op de actuele wettelijke bepalingen. Het 
VIB voorziet in informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van het product en is niet bedoeld als 
enige garantie of als technische prestatie om aan te geven voor welke toepassingen het geschikt is. Het product 
mag niet voor andere doeleinden dan vermeld in rubriek 1 worden gebruikt, zonder eerst de leverancier te 
raadplegen en schriftelijke gebruiksinstructies te vragen. De specifike omstandigheden waaronder het product wordt 
toegepast, liggen buiten de controle van de leverancier. Het blijft daarom altijd de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om te voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De informatie, opgenomen 
in dit veiligheidsinformatieblad, ontslaat de gerbuikers er niet van om eigen risico- en werkplekevaluaties uit te 
voeren, zoals vereist door andere veiligheids- en gezondheidswetgeving.
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