
1.1 Product identificatie
:

Handelsnaam/KvK: Oh My Stuff
Product: Epoxy Resin
UFI: U296-7A2K-8E31-8M5T

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

Aanbevolen gebruik: PC-ART-1 Artists’, craft and hobby paints
Afgeraden gebruik: -

1.3 Details betreffende de verstrekker van het 
veiligheidsinformatieblad

:

Oh My Stuff - Oh My Resin DIY
Annie Chou
Halvemaanpassage 23
3011DL, Rotterdam
0638889714

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het 
veiligheidsinformatieblad:
info@ohmyresindiy.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
:

Calamiteitentelefoonnummer: NVIC, Tel. +31 (0)30 2748888
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te 
informeren bij acute vergiftigingen! 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
:

Huid corrosie/irritatie, Categorie 1&2
Oog irritatie, Categorie 2A

2.2 Etiketteringselementen

: Gevarenpictogram:

H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : veroorzaakt huidirritatie.
H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie

P302+P352
: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P305+P351+P338
:

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen.

P321
: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)

P332+P313
: Bij huidirritatie: een arts raadplegen

P333+P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P501

: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften

Veiligheidsaanbevelingen:

Signaalwoord: Waarschuwing
Gevarenaanduidingen:

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/VAN HET MENGSEL EN VAN HET BEDRIJF/DE ONDERNEMING 

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



P261
: inademing van nevel / damp vermijden

P362+P364
:

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken

P264
: Na het werken met dit product, grondig wassen

P272
: verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P280
:

Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

2.3 Andere gevaren: : Kan allergische reactie veroorzaken

3.1
Bestanddeel Conc% Gevarenaanduiding

bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin 
(number average molecular weight ≤ 700). 
CAS# 25068-38-6

89,7 Skin Irrit. 2-H315 Eye Irrit. 2-H319 Skin Sens. 1-H317

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] 
derivs. CAS# 68609-97-2

10 H315-H317

Defoamer. CAS# 87435-55-0 0,3

4.1
Algemeen

:

Bij ongelukken: Artsen en medisch personeel kunnen met 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) contact 
opnemen: Tel: +31 30-2748888.
Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele 
hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Bij twijfel over de toestand van het slachtoffer altijd een arts 
raadplegen.

Bij inhaleren

:

Zorg voor verse lucht. Bij onregelmatige ademhaling of 
ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp 
toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts 
raadplegen.

Bij huidcontact
:

Trek vieze/besmette kleren/schoenen direct uit. Was met 
overvloedig water voor minimaal 15 minuten en raadpleeg 
altijd een arts wanneer klachten blijven aanhouden.

Bij oogcontact
:

Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken. Spoel met 
overvloedig water voor minimaal 15 minuten en raadpleeg 
altijd een arts wanneer klachten blijven aanhouden.

4.2

3.2

3. SAMENSTELLING & INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

4.EERSTEHULPMAATREGELEN
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten



4.3

5.1 Blusmiddelen
:

Geschikt: Waternevel; Alcohol bestendig schuim; Droog 
bluspoeder

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

: Gevaarlijke verbrandingsproducten. 

5.3 Advies voor brandweerlieden
:

Normaal uniform en volledige ademhalingsbescherming. 
Vermijd mixture met andere brandbare stoffen.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, 
beschermde uitrusting en 
noodprocedures

:
Draag beschermingsmiddelen dragen; zie sectie 8.
Elke ontstekingsbron verwijderen. 
Verplaats de personen naar een veilige plek. 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

:

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder 
het afvloeien in het oppervlaktewater 
of in het riool. 
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit. 
In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, 
de verantwoordelijke instanties op de 
hoogte stellen. 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -
materiaal :

Verwijder door middel van vloeistof absorberende middelen, 
zoals kieselguhr. Vastgeplakte en/of verzamelend materiaal op 
juiste manier afvoeren, zie sectie 13. 

6.4 Verwijzing naar andere secties : Sectie 8 en 13

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

:

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op 
goed geventileerde plaatsen gebruiken. Houdt uit de buurt van 
vuur, hete oppervlakten en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken. Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde 
omgeving. Vermijd contact met huid en ogen, inademing van 
dampen en nevel. Voordat men overgaat tot de verplaatsing, 
controleren of er in de containers geen 
resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn. 
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken 
alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

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

:

Opbergen in een koele, droge omgeving. Bewaar in de 
originele verpakking. Niet opbergen bij compatible producten, 
zoals: sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en 
sterke reductiemiddelen.

7.3 Specifiek eindgebruik : Geen bijzonderheden

8.1 Controleparameters : Beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar

Geen
Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de gebruiksaanwijzing of de 
veiligheidsgegevens tonen). 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

7. HANTERING EN OPSLAG 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING



8.2 Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling

:

Ventilatie van de kamer. Is dit niet mogelijk, gebruik een 
(half)gelaatsmasker. Ensure that eyewash stations and safety 
showers are proximal to the work-station location. Draag werk 
kleding en verlaat de kamer niet met vervuilde kleding. 

Luchtwegen

:
Draag een (half)gelaatsmasker indien er niet genoeg ventilatie 
is - EN14387

Ogen

: Draag een veiligheidsbril conform EC EN166

Handen

: Draag handschoenen: EN374

9.1 Fysieke toestand : Vloeibaar
Kleur : Transparant
Lucht : Zwakke geur
Ontvlambaarheid : Brandbaar, maar geen ontploffingsgevaar.
pH : Geen data beschikbaar
Soortgelijk gewicht : 1.15-1.2
Viscositeit : Geen data beschikbaar
Vlampoint (celcius) : >93
Zelfontbrandings punt temperatuur 
(celcius)

: Geen data beschikbaar

Meltingpoint (celcius) : `180
Evaporation Rate (kg/s) : Niet toepasbaar
UEL %(V/V) : Niet toepasbaar
LEL %(V/V) : Niet toepasbaar
Auto-ingition temperature (celcius) : Niet toepasbaar
Decomposition temperature (celcius) : Geen data beschikbaar
Solubility : Insoluble in water

9.2 Overige informatie : Geen data beschikbaar

10.1 Reactiviteit
:

Stabiel in normale omstandigheden (zoals omschreven in 
sectie 7)

10.2 Chemische stabiliteit
:

Stabiel in normale omstandigheden (zoals omschreven in 
sectie 7)

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Geen data beschikbaar
10.4 Te vermijden omstandigheden : Direct zonlicht, hoge temperaturen.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende 

materialen
:

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxiderende middelen en 
sterke reductiemiddelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen data beschikbaar. 

11.1 Acute Toxiteit
:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan.

11.2 Huidcorrosie/irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. Categorie 2

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 



11.3 Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Categorie 2A
11.4 Sensibilisatie van de luchtwegen/huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Categorie 1
11.5 Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified
11.6 Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified
11.7 Giftigheid voor de voortplanting : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified
11.8 STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3
11.9 STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified
11.10 Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified
11.11 Effecten op lange termijn : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified
11.12 Overige informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; not classified

12.1 Toxiteit : Geen data beschikbaar. 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid : Geen data beschikbaar. 
12.3 Bioaccumulatie : Geen data beschikbaar. 
12.4 Mobiliteit in de bodem : Geen data beschikbaar. 
12.5 Resultaten van PBT -en zPzB-beoordeling

Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch : Geen data beschikbaar. 

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen : Geen data beschikbaar. 
12.7 Andere schadelijke effecten

:
Kan schadelijke bijwerkingen hebben voor in het water 
levende organismen. 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
:

Voorkom lozing naar gootsteen,riolering, meren, rivieren, 
milieu. Handle waste according to the local regulations. 

14.1 VN-nummer of ID-nummer : VN3082
14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN
: Geen gegevens beschikbaar

14.3 Transportgevarenklassen : Geen gegevens beschikbaar
14.4 Verpakkingsgroep : Geen gegevens beschikbaar
14.5 Milieugevaren : Geen gegevens beschikbaar
14.6 Bijzondere voorzorgen gebruiker : Geen gegevens beschikbaar
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-

instrumenten
: Geen gegevens beschikbaar

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

: Main inteded use: PC-ART-1 Artists’, craft and hobby paints.

16.1
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : veroorzaakt huidirritatie.

Wanneer vervoerd in minder dan 1kg, zijn de mengsels niet onderworpen aan de bepalingen van 
ADR/IMDG/IATA.

Volledige H-zinnen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

13.  INSTRUCTIES VOOR VERWERKING 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  

15. REGELGEVING

16. OVERIGE INFORMATIE



H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie
P302+P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P305+P351+P338

:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen.

P321 : Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
P332+P313

: Bij huidirritatie: een arts raadplegen

P333+P313
: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P261

: inademing van nevel / damp vermijden

P362+P364
:

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken

P264 : Na het werken met dit product, grondig wassen
P272

: verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P280
:

Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P280
:

Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

16.2
PBT : Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch 
zPzB : zeer Persistent en zeer Bioaccummulatief
UEL %(V/V) : Upper explosiegrens
LEL %(V/V) : Onderste explosiegrens
STOT bij eenmalige blootstelling : Specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling
STOT bij herhaalde blootstelling : Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

16.3

Afkortingen

Vertaald vanuit het Engels - MSDS opgesteld door: NBTS Testing, http://www.nbtscn.net/ The above information is 
based on the data of which we are aware and is believed to be correct as of the date hereof. Since this information 
may be applied under conditions beyond our control and with which may be unfamiliar and sice data made 
available subsequent to the date hereof may suggest modifications of the information, we do not assume any 
responsibility for the result of its use, this information is furnished upon condition that the person receiving it shall 
make his own determination of the suitability of the material for this particular purpose.


