
Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
UHD CERAMIC COATING

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam UHD CERAMIC COATING

Product nummer UHDCCKIT, UHDCCKITN/S, UHDCCKITAU, UHDCCKITCA, UHDCCKITSW/F

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

Geïdentificeerd gebruik Waterafstotende coating voor motorvoertuigen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier BVBA Dejan S.P.R.L
Robert Klingstraat 17A
8940 Wervik
Belgium
5631 1289
info@dejan.be

Fabrikant Autoglym
Works Road
Letchworth
Herts
SG6 1LU
UK
+44 (0)1462 677766
+44 (0)1462 677712
sds@autoglym.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+44 (0) 1462 489498 (24Hrs)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (EC 1272/2008)
Fysische gevaren Flam. Liq. 3 - H226

Gezondheidsgevaren Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Milieugevaren Niet Ingedeeld

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen

                  

Signaalwoord Gevaar
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

Gevarenaanduiding H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen vermijden.
P280 Beschermende handschoenen, oog- en gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Aanvullende etiket informatie EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy, Distillates (petroleum), hydrotreated light, Dimethyl,
(Aminoethylaminopropyl)methyl Siloxane, Trimethylsiloxy-terminated

Aanvullende
veiligheidsaanbevelingen

P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Non Hazardous Material

3.2. Mengsels

Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy 60-100%

CAS-nummer: 64742-48-9 EG-nummer: 265-150-3 REACH registratienummer: 01-
2119486659-16-XXXX

Indeling
Flam. Liq. 3 - H226
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304

Distillates (petroleum), hydrotreated light 30-60%

CAS-nummer: 64742-47-8 EG-nummer: 265-149-8 REACH registratienummer: 01-
2119484819-18-XXXX

Indeling
Asp. Tox. 1 - H304
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

Decamethylcyclopentasiloxane 5-10%

CAS-nummer: 541-02-6 EG-nummer: 208-764-9 REACH registratienummer: 01-
2119511367-43-XXXX

Indeling
Niet Ingedeeld

Dimethyl, (Aminoethylaminopropyl)methyl Siloxane,
Trimethylsiloxy-terminated

5-10%

CAS-nummer: 71750-79-3 EG-nummer: 615-336-9

Indeling
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

Samenstelling opmerkingen Solvent contains <0.1% Benzene (CAS No. 71-43-2)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie
gemakkelijk voor ademhaling.

Inslikken Geen braken opwekken. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden om te voorkomen
dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Huidcontact Was de huid grondig met zeep en water of gebruik een goedgekeurde huidreiniger.

Oogcontact Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Blijf gedurende tenminste 15 minuten spoelen en raadpleeg
een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing Het product bevat organische oplosmiddelen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken. Kan schade aan de slijmvliezen in neus, keel, longen en bronchiën veroorzaken.

Inslikken Inademingsgevaar indien ingeslikt. Kan in de longen komen na inslikken of braken kan
chemische longontsteking veroorzaken. Kan ongemak veroorzaken. Misselijkheid, overgeven.
Diarree.

Huidcontact Langdurig contact kan roodheid, irritatie en droge huid veroorzaken.

Oogcontact Veroorzaakt ernstig oogletsel.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale behandelingen Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blussen met alcohol bestendig schuim, koolstof dioxide of bluspoeder.

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

Specifieke gevaren Ontvlambare vloeistof en damp. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de
grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbronnen en een
flash back veroorzaken.

Gevaarlijke
verbrandingsproducten

Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten:
Giftige gassen of dampen. Koolstof dioxide (CO2). Koolstof monoxide/koolmonoxide (CO).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden

Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. Blijf bovenwinds om
inademing van gassen, dampen, smog en rook te vermijden.

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Vermijdt contact met huid, ogen en kleding. Niet roken, geen vonken, vlammen of andere
ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst materiaal. Vermijd inademen van
dampen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.
Prevent material from reaching sewage system, holes and cellars.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Absorbeer kleine hoeveelheden met papieren handdoeken en verdamp op een veilige plaats.
Absorbeer gemorst product met niet-brandbaar, absorberend materiaal. Niet roken, geen
vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst
materiaal.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere
rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Voorzorgsmaatregelen voor
gebruik

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8.

Advies inzake algemene
beroepsmatige hygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Zorg voor oogspoelstation. Na
het werken met dit product handen grondig wassen.

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

Opslag voorzorgsmaatregelen Bij kamertemperatuur opslaan. In overeenstemming met lokale regelgeving bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Decamethylcyclopentasiloxane

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

Beschermde uitrusting

      

Passende technische
maatregelen

Vermijd inademen van dampen.

Bescherming van de ogen/het
gezicht

Beschermende oogbeschermingdragen. EN 166:2001

Bescherming van de handen Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de
Europese Standaard EN374. Draag beschermende handschoenen gemaakt van de volgende
materiaal: Nitrilrubber. De doorbraaktijd voor handschoenmateriaal kan verschillend zijn voor
de verschillende fabrikanten van handschoenen.

Hygiënische maatregelen Na het werken met dit product handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Vloeistof.

Kleur Kleurloos.

Geur Organische oplosmiddelen.

pH Niet van toepassing.

Smeltpunt Geen informatie beschikbaar.

Beginkookpunt en kooktraject 150 - 205°C

Vlampunt ~ 45°C Setaflash closed cup.

Verdampingssnelheid Geen informatie beschikbaar.

Verdampingsfactor Geen informatie beschikbaar.

Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

Geen informatie beschikbaar.

Andere ontvlambaarheid Geen informatie beschikbaar.

Dampspanning Geen informatie beschikbaar.

Dampdichtheid Geen informatie beschikbaar.

Relatieve dichtheid ~ 0.8

Oplosbaarheid(heden) Onoplosbaar in water.

Verdelingscoëfficiënt Geen informatie beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur Geen informatie beschikbaar.

Ontledingstemperatuur Geen informatie beschikbaar.

Viscositeit 1.39 m²/s @ 40°C

Ontploffingseigenschappen Geen informatie beschikbaar.

9.2. Overige informatie
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren gerelateerd aan dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties

Onder normale condities van opslag en gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Vermijd contact met de volgende stoffen: Sterke zuren. Sterk oxiderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke
ontledingsproducten

Niet bij kamertemperatuur.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Huidcorrosie/-irritatie
Huidcorrosie/-irritatie Irriterend voor de huid.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Gevaar bij inademing
gevaar bij inademing Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan in de longen

komen na inslikken of braken kan chemische longontsteking veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit Niet bepaald.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Fotochemische omzetting Niet bepaald.

Stabiliteit (hydrolyse) Niet bepaald.

Biologische afbreekbaarheid Verwacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Biologisch zuurstofverbruik Niet bepaald.

12.3. Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt Geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Afval, residuen, lege verpakkingen, afgedankte werkkleding en besmette reinigingsmaterialen
moeten worden verzameld in daarvoor bestemde containers, gelabeld met hun inhoud.

Verwijderingsmethoden Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de
eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

VN nr. (ADR/RID) 1263

VN nr. (IMDG) 1263

VN nr. (ICAO) 1263

VN nr. (ADN) 1263

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam
(ADR/RID)

PAINT RELATED MATERIAL

Juiste vervoersnaam (IMDG) PAINT RELATED MATERIAL

Juiste vervoersnaam (ICAO) PAINT RELATED MATERIAL

Juiste vervoersnaam (ADN) PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse 3

ADR/RID classificatiecode F1

ADR/RIC etiket 3

IMDG klasse 3

ICAO klasse/subklasse 3

ADN klasse 3

Transportetiket

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep III

IMDG verpakkingsgroep III

ICAO verpakkingsgroep III

ADN verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof
Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hulpdiensten F-E, S-E
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Datum herziening: 22-5-2019 Herziening: 2

UHD CERAMIC COATING

ADR vervoerscategorie 3

Noodmaatregelcode •3Y

Gevaarsidentificatienummer
(ADR/RID)

30

Tunnelbeperkingscode (D/E)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-
code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU wetgeving Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals
gewijzigd).
Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Datum herziening 22-5-2019

Herziening 2

VIB nummer 22337

Volledige gevarenaanduiding H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Handtekening Daniel Higgs

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit
materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van
de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de
correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de
geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
PREPARATION SOLUTION

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam PREPARATION SOLUTION

Interne identificatie NO21/PB25/210114

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

Geïdentificeerd gebruik Was verwijder middel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier BVBA Dejan S.P.R.L
Robert Klingstraat 17A
8940 Wervik
Belgium
5631 1289
info@dejan.be

Fabrikant Autoglym
Works Road
Letchworth
Herts
SG6 1LU
UK
+44 (0)1462 677766
+44 (0)1462 677712
sds@autoglym.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+44 (0) 1462 489498 (24Hrs)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (EC 1272/2008)
Fysische gevaren Flam. Liq. 3 - H226

Gezondheidsgevaren Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Milieugevaren Niet Ingedeeld

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen

            

Signaalwoord Gevaar
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

Gevarenaanduiding H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbeveling P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P304+P312 NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

Bevat Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy

Detergent etikettering ≥ 30% Alifatische koolwaterstoffen, 5 - < 15% aromatische koolwaterstoffen, parfums

Aanvullende
veiligheidsaanbevelingen

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Non Hazardous Material

3.2. Mengsels

Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy 60-100%

CAS-nummer: 64742-48-9 EG-nummer: 265-150-3 REACH registratienummer: 01-
2119486659-16-XXXX

Indeling
Flam. Liq. 3 - H226
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304

Xylene 10-30%

CAS-nummer: 1330-20-7 EG-nummer: 215-535-7 REACH registratienummer: 01-
2119488216-32-XXXX

Indeling
Flam. Liq. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

3-Butoxypropan-2-ol 5-10%

CAS-nummer: 5131-66-8 EG-nummer: 225-878-4 REACH registratienummer: 01-
2119475527-28-XXXX

Indeling
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie
gemakkelijk voor ademhaling.

Inslikken Geen braken opwekken. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden om te voorkomen
dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Huidcontact Was de huid grondig met zeep en water of gebruik een goedgekeurde huidreiniger.

Oogcontact Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Blijf gedurende tenminste 15 minuten spoelen en raadpleeg
een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing Het product bevat organische oplosmiddelen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken. Kan schade aan de slijmvliezen in neus, keel, longen en bronchiën veroorzaken.

Inslikken Inademingsgevaar indien ingeslikt. Kan in de longen komen na inslikken of braken kan
chemische longontsteking veroorzaken. Kan ongemak veroorzaken. Misselijkheid, overgeven.
Diarree.

Huidcontact Kan huidirritatie veroorzaken.

Oogcontact Irritatie van ogen en slijmvliezen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale behandelingen Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blussen met alcohol bestendig schuim, koolstof dioxide of bluspoeder.

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

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

Specifieke gevaren Ontvlambare vloeistof en damp. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de
grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbronnen en een
flash back veroorzaken.

Gevaarlijke
verbrandingsproducten

Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten:
Giftige gassen of dampen. Koolstof dioxide (CO2). Koolstof monoxide/koolmonoxide (CO).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden

Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. Blijf bovenwinds om
inademing van gassen, dampen, smog en rook te vermijden.

3/8



Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Vermijdt contact met huid, ogen en kleding. Niet roken, geen vonken, vlammen of andere
ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst materiaal. Vermijd inademen van
dampen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.
Prevent material from reaching sewage system, holes and cellars.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Absorbeer kleine hoeveelheden met papieren handdoeken en verdamp op een veilige plaats.
Absorbeer gemorst product met niet-brandbaar, absorberend materiaal. Niet roken, geen
vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst
materiaal.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere
rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Voorzorgsmaatregelen voor
gebruik

Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8.

Advies inzake algemene
beroepsmatige hygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Zorg voor oogspoelstation. Na
het werken met dit product handen grondig wassen.

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

Opslag voorzorgsmaatregelen Bij kamertemperatuur opslaan. In overeenstemming met lokale regelgeving bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Xylene

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 210 mg/m³
Kortdurende blootstelling (15 minuten): 442 mg/m³
H
H = Huidopname.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting

      

Passende technische
maatregelen

Vermijd inademen van dampen.
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

Bescherming van de ogen/het
gezicht

Beschermende oogbeschermingdragen. EN 166:2001

Bescherming van de handen Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de
Europese Standaard EN374. Draag beschermende handschoenen gemaakt van de volgende
materiaal: Nitrilrubber. De doorbraaktijd voor handschoenmateriaal kan verschillend zijn voor
de verschillende fabrikanten van handschoenen.

Hygiënische maatregelen Na het werken met dit product handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Vloeistof.

Kleur Blauw-groen.

Geur Organische oplosmiddelen.

pH Niet van toepassing.

Beginkookpunt en kooktraject 150°C @

Vlampunt ~ 36.9°C Setaflash closed cup.

Relatieve dichtheid ~ 0.8

Oplosbaarheid(heden) Onoplosbaar in water.

Viscositeit 0.831 m²/s @ 40°C

9.2. Overige informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren gerelateerd aan dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties

Onder normale condities van opslag en gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Vermijd contact met de volgende stoffen: Sterke zuren. Sterk oxiderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke
ontledingsproducten

Niet bij kamertemperatuur.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit - dermaal
ATE dermaal (mg/kg) 6.962,03
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

Acute toxiciteit - inademing
ATE inademing (gassen
ppmV)

28.481,01

ATE inademing (dampen mg/l) 69,62

ATE inademing (stof/nevels
mg/kg)

9,49

Gevaar bij inademing
gevaar bij inademing Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan in de longen

komen na inslikken of braken kan chemische longontsteking veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit Niet bepaald.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Fotochemische omzetting Niet bepaald.

Stabiliteit (hydrolyse) Niet bepaald.

Biologische afbreekbaarheid Verwacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Biologisch zuurstofverbruik Niet bepaald.

12.3. Bioaccumulatie
12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Afval, residuen, lege verpakkingen, afgedankte werkkleding en besmette reinigingsmaterialen
moeten worden verzameld in daarvoor bestemde containers, gelabeld met hun inhoud.

Verwijderingsmethoden Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de
eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

VN nr. (ADR/RID) 1993

VN nr. (IMDG) 1993

VN nr. (ICAO) 1993

VN nr. (ADN) 1993

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam
(ADR/RID)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (White Spirit)

Juiste vervoersnaam (IMDG) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (White Spirit)

Juiste vervoersnaam (ICAO) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (White Spirit)

Juiste vervoersnaam (ADN) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (White Spirit)
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse 3

ADR/RID classificatiecode F1

ADR/RIC etiket 3

IMDG klasse 3

ICAO klasse/subklasse 3

ADN klasse 3

Transportetiket

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep III

IMDG verpakkingsgroep III

ICAO verpakkingsgroep III

ADN verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof
Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hulpdiensten F-E, S-E

ADR vervoerscategorie 3

Noodmaatregelcode •3Y

Gevaarsidentificatienummer
(ADR/RID)

30

Tunnelbeperkingscode (D/E)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-
code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU wetgeving Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals
gewijzigd).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Datum herziening 28-5-2019
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Datum herziening: 28-5-2019 Herziening: 1

PREPARATION SOLUTION

Herziening 1

VIB nummer 22293

Volledige gevarenaanduiding H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Handtekening Daniel Higgs

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit
materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van
de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de
correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de
geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.
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