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RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 

ONDERNEMING OF HET BEDRIJF 
1.1 Productidentificatie: Water Washable Resin / Water afwasbaar hars 
1.2 Relevante toepassing: Hars voor 3D DLP printers. Huishoudelijk en professioneel gebruik 
1.3 Ontraden gebruik: Elk gebruik dat niet in dit hoofdstuk of Hoofdstuk 7 wordt gespecifieerd. 
1.4 Fabrikant / leverancier: 

Shenzen eSun Industrial Co., Ltd     3DSupplies.be 
Wuhan University Building A403-1, No. 6    Onderdeel van OroTec vof 
Yueving 2 Road       Stationsstraat 12 
Nanshan District       2830 Willebroek 
Shenzen, China       België 
Tel.: (086)-0755-269031975     +32-477-609054 
Email: isun3d01@brightcn.net     info@3dsupplies.be  

 
1.5 Noodtelefoon:  

Belgisch Antigifcentrum  
Tel.: 070-245245 

RUBRIEK 2: GEVAARSINDICATIES 

 
GEVAAR! 
2.1 Aanwijzingen voor gevaar: 

- H317: kan allergische reacties op de huid veroorzaken 
- H320: veroorzaakt oogirritatie 
- H303: schadelijk bij inname (enkel in niet gestolde vorm) 
- H335: Kan ademhalingsstoornissen veroorzaken (enkel in niet gestolde vorm) 

2.2 Voorzorgsmaatregelen: 
- P201 Bekijk de speciale instructies vòòr gebruik 
- P202: niet gebruiken vooraleer alle veilligheidsmaatregelen zijn verstaan en genomen. 
- P261: Vermijd het inademen en van het stof of de dampen 
- P264: grondig wassen na het gebruik 
- P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten 
- P273: vermijd lozing in het milieu 
- P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en 

gelaatsbescherming 
- P305+P351+P338: Bij aanraking met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf 
spoelen. 

- P302+P352: bij aanraking met de huid: met veel water en zeep wassen. 
- P333+P313: bij huidirritatie of uitslag: medische hulp inroepen 
- P362: verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 
- P363: verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 
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RUBRIEK 2: GEVAARSINDICATIES (vervolg) 
- P308+P313: bij blootstelling of bezorgdheid: medische hulp inroepen 
- P405: bewaren achter slot en grendel 
- P501: Gooi de inhoud weg in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften 

 
NFPA Ratings:        HMIS Ratings: 
 

Gezondheid : 0 
Vuur : 0 
Reactiviteit: 0 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE COMPONENTEN  
Identificatie Chemische manier / classificatie Concentratie 

CAS 61788-97-4 Epoxy hars 40-50% 

CAS 13048-33-4 Monomeer 20-40% 

 Kleurpigment 2-5% 

CAS 947-19-3 Fotoinitiatoren* 3-5% 

* geeft aan dat de specifieke chemische identiteit en / of het exacte percentage (concentratie) van 
de samenstelling is achtergehouden als een bedrijfsgeheim 
 

RUBRIEK 4: EERSTE HULP 
4.1 Na inademing: verwijderen van de blootstellingsbron in de frisse lucht. Zoek medische hulp als er 
irritatie optreedt 
4.2 Na contact met de huid: was de huid met water en zeep. Verontreinigde kleding en schoenen 
uittrekken en reinigen alvorens ze opnieuw te gebruiken. Zoek medische hulp als irritatie optreedt. 
4.3 Na contact met de ogen: Oog open houden en continu spoelen met een zachte straal schoon 
stromend water gedurende tenminste 15 minuten. Zoek medische hulp als er irritatie optreedt. 
4.4 Na inslikken: Eerste ais is waarschijnlijk niet nodig, maar indien nodig de mond herhaaldelijk met 
water spoelen, ervoor zorgen dat het water niet wordt ingeslikt. Zoek medische hulp. 
4.5 Informatie voor dokters: behandel de symptomen conventioneel na een grondige 
decontaminatie. 

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
5.1 Geschikte blusmiddelen: Chemisch schuim, kooldioxide of droge chemische blussers. 
5.2 Speciale gevaren die door de stof van het mengsel worden veroorzaakt: Vorming van giftige, 
irriterende gassen is mogelijk door de ontleding van de methacrylaatharsen. Warmte kan 
polymerisatie veroorzaken waarbij energie snel vrijkomt. 
5.3 Advies voor brandweerlieden: draag volledige beschermende uitrusting (bunkerkleding) en een 
zelfstandig ademhalingsapparaat. (SCBA). Water is mogelijk niet effectief bij het blussen van een 
brand waarbij dit product betrokken is. 
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RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (vervolg) 
5.4 Beschermende uitrusting: draag volledige beschermende uitrusting (bunkerkleding) en een 
zelfstandig ademhalingsapparaat. (SCBA). Water is mogelijk niet effectief bij het blussen van een 
brand waarbij dit product betrokken is. 

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 
6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: veiligheidsbril 
met zijkapjes, handschoenen en laboratoriumjas aanbevolen 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom lozing in het milieu. Meld vrijgaven zoals vereist door 
lokale en nationale autoriteiten. 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materialen: Blootstelling aan zonlicht of kunstlicht zal 
ervoor zorgen dat de hars polumeriseert. Verspreid de pasta om het oppervlak van het gebied te 
maximaliseren. Zodra het materiaal hard is, oppakken en in een container plaatsen voor 
verwijdering. 
6.4 Verwijzingen naar andere secties: zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en 
rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering. 

RUBRIEK 7: BEHANDELING EN OPSLAG 
7.1  Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering:  

- Vermijd contact met ogen, huid en kleding. 
- Inademing van stof of dampen vermijden. 
- Draag beschermende kleding en uitrusting zoals beschreven in Rubriek 8. 
- Gebruik bij voldoende ventilatie. 
- Na gebruik grondig wassen met water en zeep. 
- Houd containers gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn. 
- Gebruik containers niet opnieuw. 
- Lege containers bevatten productresten en kunnen gevaarlijk zijn. 
- Volg de SDS-voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van lege containers. 

 
7.2  Veilige opslagomstandigheden, inclusief mogelijke incompatibiliteiten: 

- Bewaar in een goed gesloten container op een koele (-1,7 - 32,2 ° C), goed geventileerde 
plaats verwijderd van incompatibele materialen. 

- Niet bewaren in de buurt van hoge temperaturen, licht of ontstekingsbronnen. 
- Bewaar niet in een zuurstofvrije omgeving. 
- Voorkom bevriezing van het materiaal. 

 
7.3  Specifieke end toepassingen: 

- Allen voor professioneel gebruik 
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RUBRIEK 8: BLOOTSTELLINGSCONTROLES/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING 
8.1  Controleparameters 
Gebruik in een afgesloten procesruimte wordt aanbevolen. 
8.2  Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden moeten beschermende handschoenen, schort, laarzen, 
hoofd- en gelaatsbescherming worden gedragen. 
Oogbescherming, zoals een chemische spatbril en / of gelaatsscherm, moet worden gedragen 
wanneer de mogelijkheid bestaat van oogcontact met opspattende of spuitende vloeistof, deeltjes in 
de lucht of damp. 
8.3 Ademhalingsapparatuur: 
Bij normaal gebruik zou er niets nodig zijn. 
Als dit materiaal wordt gehanteerd bij verhoogde temperatuur of onder mistvormende 
omstandigheden, moet goedgekeurde ademhalingsbescherming worden gebruikt. 
Selectie en gebruik van ademhalingsapparatuur moet in overeenstemming zijn met de geldende 
voorschriften en goede industriële hygiënepraktijken. 
8.4 bescherming van de handen: 
Handschoenen worden aanbevolen. 
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kunnen laboratoriumjas en / of armschilden worden 
gebruikt. 
8.5 Handschoenmateriaal, penetratietijd van het handschoenmateriaal: 
Niet bepaald. 
8.6 Oogbescherming: 
Het gebruik van een veiligheidsbril met zijschermen wordt aanbevolen. 

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen. 
Algemene informatie. 
 
Voorkomen: 

Vorm: Gekleurde vloeistof 

Kleur: Gekleurd, of met een opzettelijk toegevoegde kleur 

Geur: Ester-achtige geur 

Geurdrempel: Niet relevant 

pH waarde bij 20°C Niet relevant 

 
Volatiliteit: 

Smeltpunt Niet relevant 

Kookpunt Niet relevant 

Vlampunt (PMCC) GT 93°C 

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig) Niet relevant 

Ontstekingstemperatuur Niet relevant 

Ontledingstemperatuur Niet relevant 

Zelfontbranding Niet relevant 

Gevaar van explosie Niet relevant 

Explosie grenzen Niet relevant 

- Onderste explosiegrens Niet relevant 

- Bovenste explosiegrens Niet relevant 
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RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg) 
Volatiliteit (vervolg): 

Dampspanning bij 20°C Niet relevant 

Dichtheid  bij 20°C Niet relevant 

Relatieve dichtheid Niet relevant 

Dampdichtheid Niet relevant 

Verdampingssnelheid Niet relevant 

mengbaarheid met water Bijna onoplosbaar in water 

verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water): Niet relevant 

viscositeit verenigt, Temp. (Brookfield) 220-250 cps bij 25°C 

Oplosmiddelgehalte Niet relevant 

Organisch oplosmiddel Niet relevant 

Water Niet relevant 

Oplosmiddel voor vaste stoffen Niet relevant 

Andere informatie: Soortelijk gewicht: 1.10 - 1.125 bij 25 ° C 

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
10.1 Reactiviteit:  

Geen bekend 
10.2 Chemische stabiliteit:  
 Stabiel indien behandeld en opgeslagen zoals aangegeven 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:  
 Vermijd hitte, licht en besmettingsbronnen 
10.4 Te vermijden omstandigheden:  

Warmte, licht, bronnen van verontreiniging of uitputting van remmers kunnen spontane 
polymerisatie veroorzaken die warmte en druk genereert. Gesloten containers kunnen 
scheuren of exploderen tijdens op hol geslagen polymerisatie. 

10.5 Incompatibele materialen:  
Reducerende en oxiderende middelen, peroxiden en aminen. 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Bij thermische ontleding kunnen bijtende rook of dampen, koolstof- en stikstofoxiden 
vrijkomen. 

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
11.1 Acute toxiciteit:  

Mogelijk irriterend. Zie Rubriek 2. 
11.2 Primair irriterend effect:  

Zie rubriek 2 voor mogelijke huid- en oogirritatie en sensibilisatie. 
11.3 Dodelijke doses: 
 Niet relevant 
11.4 Aanvullende toxicologische informatie: 
 Niet relevant 
11.5 Internationaal bureau voor onderzoek en kanker: 
 Niet relevant 
11.6 Nationaal toxicologieprogramma: 
 Niet relevant 
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RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE 
12.1 Aquatische toxiciteit: 
 Geen van de componenten wordt vermeld. 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: 
 Geen data is momenteel voorhanden 
12.3 gedrag in milieusystemen: 
 Geen data is momenteel voorhanden 
12.4 Bio-accumulatief potentieel: 
 Geen data is momenteel voorhanden 
12.5 mobiliteit in de bodem: 
 Geen data is momenteel voorhanden 
12.6 Aanvullende ecologische informatie: 
 er zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar 
12.7 Algemene opmerkingen: 

Vrijkomen in het milieu moet worden vermeden. Raadpleeg sectie 13 voor informatie over 
verwijdering. 

12.8 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: 
 Niet relevant 
12.9 Andere nadelige effecten: 
 Geen gekend 

RUBRIEK 13: VERWIJDERING OVERWEGINGEN 
13.1 Aanbevelingen:  

De bevoegde afvalbeheerder raadplegen voor terugwinnings- en verwijdering activiteiten 
overeenkomstig bijlage 1 en bijlage 2 (Richtlijn 2008/98/EG, Wet 22/2011) Volgens de codes 
15 01 (2014/955/EU) moet, indien de verpakking rechtstreeks in contact is geweest met het 
product, deze op dezelfde manier worden beheerd als het product zelf, anders wordt deze 
beheerd als niet gevaarlijk afval.  
Lozing in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie paragraaf 6.2. 

13.2 vervuilde verpakking: 
Spoelen met alcohol. Zorg ervoor dat het spoelmateriaal wordt afgevoerd en gooi het weg in 
overeenstemming met alle landelijke en lokale voorschriften. 

13.3 Aangewezen reinigingsproduct: 
 Alcohol. 

RUBRIEK 14: VERVOERSINFORMATIE 
14.1 Vervoer van gevaarlijke goederen over land: 
 Dit product is niet onderhevig aan ADR/RID/AND regelgevingen. 
14.2 Zeevervoer van gevaarlijke goederen: 

Dit product is niet onderhevig aan IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) 
regelgeving. 

14.3 Luchtvervoer van gevaarlijke goederen: 
Dit product is niet onderhevig aan ICAO-TI/IATA (International Air Transport Association) 
regelgevingen. 
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RUBRIEK 15: REGELGEVENDE INFORMATIE 
Europese Gemeenschap regelgeving: 

Ingrediënt EPA* 
TSCA 

CA 
Prop 

65 

EINECS Europese 
Gemeenschap 

standaard 

Vermeld als 
gevaarlijke 
chemicaliën 
volgens ESIS 

EEG symbool DSL NDSL 

Gemethacryleerde 
oligomeren 

Ja Neen Ja Geen Neen XI; Irritant, 
R36/37/38 

R43 
S3, S7/9, 

S20, 
S26, S29, 
S27/39 

Ja Ja 

Gemethacryleerd 
monomeer 

Ja Neen Ja Geen Neen XI; Irritant, 
R36/37/38 

R43 
S3, S7/9, 

S20, 
S26, S29, 
S27/39 

Ja Ja 

Foto-verharder (s) Ja Neen Ja Geen Neen H303, 
H402 

Ja Neen 

Alle componenten die in dit product aanwezig zijn in concentraties gelijk aan of groter dan 0,1% 

staan vermeld, of zijn uitgesloten van vermelding, op de United Protection Egency Toxic Substance 

Concil Act (TSCA) inventaris. 

Indeling van preparaat van de stof:  

 

 

Volledige tekst van eventuele R-zinnen en S-zinnen: 
R36/37/38 : Irriterend voor ogen, ademhaling en huid 
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
S20: bij gebruik niet eten of drinken 
S26: In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met water en medsich 
advies inwinnen. 
S29: Niet ledigen in de afvoer 
S36: Draag gepaste beveiligingskledij 
S37/39: Draag gepaste handschoenen en oog/gezicht bescherming 
SARA302:  

Geen enkele chemische stof in dit materiaal is onderworpen aan de rapportagevereisten van 
SARA Titel III, sectie 302. 
Overeenkomstig Titel III van de Superfund Amendments and Reauthorization Act van 1986, 
(SARA) en 40 CFR 372. 

RUBRIEK 16: ANDERE INFORMATIE: 
Afkortingen en acroniemen: geen 
Overige informatie die niet elders is vermeld: geen 


