Shape your appetite

Plastique Culinair®

Veiligheidsinformatieblad
Algemene informatie

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.
Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon. Dit
product niet innemen, noch in vloeibare noch in uitgeharde vorm.
Dit product in vloeibare en uitgeharde vorm buiten bereik van
kinderen bewaren.

Eerstehulpmaatregelen

Inademing:
frisse lucht toevoeren.
Contact met de huid:
Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Huid
met water en zeep wassen en goed naspoelen met water.
Contact met de ogen:
Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal
met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.
Opname door de mond:
Veel water drinken. Een arts bellen. Patiënt laten rusten.

Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen:
Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers,
waternevel. Gebruik geen waterstraal als blusmiddel.

Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de
stof
of het preparaat

Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren,
rivieren of de riolering vervuilt, dient u de autoriteiten hiervan op
de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk
geldende regels.
Reinigingsmethoden:
Mechanisch verwijderen, rest met absorberende stoffen opnemen.
Wegspoelen

Hantering en opslag

Hantering:
Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Bij het werk niet
eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids- en
gezondheids- voorschriften tijdens het werk.
Opslagruimte:
Flessen droog opslaan en goed gesloten houden.
Gezamenlijke opslag:
Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact
met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.
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Aanvullende gegevens:
Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de
originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla
het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
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Plastique Culinair, dé manier om een professionele voedselmal te maken. Kopieër of creëer uw eigen unieke culinaire
vorm en vul deze met crème, cremeux, mousse, ijs, parfait,
chocolade, ganache, suikerwerk, brood of cake.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/
persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische
installaties:
Geen bijzondere maatregelen vereist.
Bescherming van de ademhalingswegen:
Geen, echter inademen van de dampen zo mogelijk vermijden.
Bescherming van de handen:
Veiligheidshandschoenen gebruiken.
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril gebruiken.
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Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden:
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie opslag) stabiel.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Ontstaat niet tot het kookpunt.
Toxicologische informatie:
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van
de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn (1999/45/EG)
uitgevoerd. Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in
acht name van arbeidshygiënische maatregelen en vakkundig contact,
niet te verwachten
Ecologische informatie:
Product niet in de riolering of water lozen en niet op een openbare
depot opslaan.
Instructies voor verwijdering:
Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften
Wettelijk verplichte informatie:
Het product is volgens ons beschikbare gegevens niet gevaarlijk als
bedoeld in de stoffenrichtlijn 67/548/EEG .
Overige informatie:
De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en
EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden
waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en
controle. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke
wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden
ontleend. Geproduceerd en verpakt in Nederland
door Nedform bv.

Voldoet aan FDA regelgeving
voor voedselmallen.
Voor meer voorbeelden en informatie
bezoek de website www.siliconenculinair.com
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aANVULLENDE INFORMATIE
De Plastique Culinair zijn additievernettende siliconen gebaseerd op platinum-katalysatie. FDA-richtlijnen raden aan
voor gebruik de verse mal (na uitharden) te wassen. Uitgeharde mallen kunt u wassen met warm water en zeep of in de
vaatwasser. Eventueel kunt u de mallen steriliseren in kokend
water.
Let op: alleen de volledig uitgeharde siliconen mogen, in
aanraking komen met voedsel.

- Voor het maken van grotere of gedetailleerde delen, waar
voor u meer tijd nodig heeft, kunt u de losse componenten ruim voor gebruik, in de koelkast plaatsen. De lagere
temperatuur resulteert in langere verwerkingstijden.

- Was en droog altijd uw handen voordat u werkt met
Plastique Culinair. Naast de goede hygiëne zorgt het
wassen ook voor een gehydrateerde huid en wordt voorko
men dat de Plastique Culinair aan uw handen zal kleven.

- Plastique Culinair kunt u gebruiken bij temperaturen tot
+280 graden Celsius maar kan ook gebruikt worden om
voedsel in intevriezen (tot -40 graden Celsius) in een
bijzondere vorm.
Aangeraden wordt een maximale Baktemperatuur van
240 °C. laat de mal niet in contact komen met het verwarmings element.

- Bij het maken van mallen voor voedsel behoren alle
gebruikte materialen, matrijzen, modellen en te dupliceren
objecten niet giftig te zijn.
Gebruik een voedselmal nooit om non-food producten te
maken als u er vervolgens nog voedsel in wilt verwerken.
- Het is bekend dat enkele materialen het uitharden van
Plastique Culinair verstoren. Zwavel (o.a. te vinden in enkele
soorten synthetische klei en latex handschoenen), lijmen
en sommige soorten vinyl zijn bekende voorbeelden van
materialen die voor problemen kunnen zorgen.
Bij twijfel raden wij aan een test op te zetten. Breng
hiervoor een kleine hoeveelheid Plastique Culinair aan op
het betreffende materiaal alvorens u de uiteindelijke mal
gaat produceren.
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– u kunt allerhande materialen en vormen gebruiken om
een mal te maken; speelgoed, noten, stenen, schelpen
etc...

- Zodra Plastique Culinair is uitgehard, kan deze niet meer
gesmolten of hervormd worden. Een voltooide mal is
blijvend.

Aan de slag....
Neem gelijke hoeveelheden A
(wit) en B (blauw) naar gewicht of
volume. Meng en kneed de delen
A en B tot een uniforme kleur is
bereikt. U kunt de Plastique
Culinair Met de hand vormen of
met een roller tussen twee lagen
plastic Folie.
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een kleine hoeveelheid van
2Druk
2
de Plastique Culinair in de details
van de orginele vorm. Vervolgens
wordt deze vorm in Plastique
Culinair gedrukt dat is uitgerold
tot tweemaal de dikte van de
vorm.
Culinair heeft een werk 3
3 Plastique
tijd van ongeveer 10 minuten en
een uithardingtijd van ongeveer
een uur ( bij kamertemperatuur).
De Plastique Culinair moet volledig uitharden voordat u het
origineel verwijdert.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over Plastique
Culinair kunt u ons mailen op:
info@siliconenculinair.com

bijv. chocolade in de uitge4 Giet
harde mal.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten
worden ontleend. Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden aan de achterzijde.
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Met een simpele buiging van de
mal, springt een perfecte kopie
uit de vorm.

....Klaar
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