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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
 

1. Omschrijving van het product en van de vennootschap 
 
Handelsnaam 
 
Staalwol PIWEL 
 
Gegevens van de vennootschap 
 
 PIWEL sàrl 
Adres: 273 rue de Luxembourg    L-8077 BERTRANGE 
Telefoonnr. (+352) 45 00 71 
Fax nr. (+352) 45 59 38 
E-mail: piwel@pt.lu 
Website: www.piwel.com 

  
 

2. Samenstelling / informatie op het product 
 
De grondstof die wij gebruiken voor onze staalwol bestaat uit een speciale staaldraad die 
bijzonder geschikt is voor de productie van een staalwol van hoogwaardige kwaliteit. Ziehier de 
chemische samenstelling van dit speciaal staal : 
 
C % : 0,11 
Si %: 0,05 
Mn %: 0,85 
P %:  0,065 
S %:  0,014 
Cr %: 0,05 
Ni %: 0,02 
Cu %: 0,05 
bestendigheid: 900 – 1000 N/mm² 
 
Door ons productieproces en onze “know how” kunnen we een staalwol zonder olie en zonder 
stof in acht verschillende diktes produceren. 
  

 
3.1 Omschrijving van de gevaren 

 
Belangrijkste risico’s het product wordt niet geklasseerd onder de 

noemer gevaarlijke producten. 
Uitwerking op de gezondheid – ogen zonder gevaar bij normaal gebruik 
Uitwerking op de gezondheid – huid handschoenen dragen om elk risico op snijwonden 

te vermijden en de staalwol snijden met een schaar; 
deze beschermingsmaatregel geldt vooral voor de 
diktes 4, 3, 2, 1 en 0 

Uitwerking op de gezondheid – 
inademing 

zonder gevaar bij normaal gebruik 

Uitwerking op de gezondheid – inslikken zonder gevaar bij normaal gebruik 
  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
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3.2 Maatregelen ter bestrijding van brand  
 
Staalwol is ontvlambaar. Verwijderd houden van vuur en elke vorm van stroombron, zelfs hele 
lichte (batterijen, accu’s, statische elektriciteit). Bij brand, doven met water uit de buurt van elke 
elektriciteitsbron. Zelfontbranding is niet mogelijk. 
 
3.3 Behandeling en opslag 
 
Om problemen van roestvorming te voorkomen is het belangrijk de staalwol te bewaren in een 
uiterst droge omgeving. Onder deze omstandigheden kan het product jarenlang intact bewaard 
worden. 

 
 

4. Overige informatie 
 

De informatie op deze fiche is gebaseerd op onze huidige kennis in verband met het betrokken 
product. Ze werd te goeder trouw opgesteld. We vestigen de aandacht van de gebruikers op 
mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen indien het product wordt gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor het gemaakt is. Deze fiche stelt de gebruiker er in geen enkel geval vrij 
van de regelgevende teksten met betrekking tot zijn activiteit te kennen en toe te passen. Hij alleen 
is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgen bij het gebruik van het product.  

   
 


