B2 Oil Treatment
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 29-1-2016 Datum herziening: 6-12-2021 Vervangt versie van: 28-9-2018 Versie: 1.2

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm
Naam
Productcode
Artikelnummer

:
:
:
:

Mengsel
B2 Oil Treatment
010
01001/01055

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik
Functie of gebruikscategorie

: Consumentengebruik
Professioneel gebruik.
: Smeermiddelen en additieven

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht
Nederland
T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848
mjkooijman@bardahl.nl - www.bardahl.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer

: +31 (0) 6 54924171
Tijdens kantooruren: 8.30 t/m 17.00 u

Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

Noodnummer

Opmerking

België

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245

Alle dringende vragen
over vergiftigingen:
070 245 245 (gratis,
24/7), of indien
onbereikbaar tel. 02
264 96 30 (normaal
tarief).

Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88

Uitsluitend bestemd
om professionele
hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 - Verpakking afvoeren naar naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of
bijzonder afval.

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam

Productidentificatie

%

Indeling conform Verordening (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Minerale olie
(Noot L)

CAS-Nr: EG-Nr: -

30 – 75

Carc. 1B, H350

Methacrylate Copolymer

EG-Nr: POLYMER

<5

Eye Irrit. 2, H319

Noot L: De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 3 %
dimethylsulfoxide-extract bevat, gemeten volgens IP 346 (“Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free
petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”, Institute of Petroleum, Londen), in welk geval ook voor die
gevarenklasse de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld.
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen
EHBO na opname door de mond

: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij het inwinnen van
medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in
een houding die het ademen vergemakkelijkt.
: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken. De huid met overvloedig water wassen.
: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
: GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten
Symptomen/effecten na inademing
Symptomen/effecten na contact met de huid
Symptomen/effecten na contact met de ogen
Symptomen/effecten na opname door de mond

: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen.
: Vermoedelijk niet irriterend.
: Vermoedelijk niet irriterend.
: Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie.
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico op inslikken met
zich mee te brengen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen

: Koolstofdioxide. Droog poeder. Zand.
: Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand

: De onvolledige verbranding maakt giftige koolstofmonoxyde, koolstofdioxyde en andere
giftige gassen vrij.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies
Bescherming tijdens brandbestrijding
Overige informatie

: Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.
: Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.
: Voorkom dat de vloeistof in de riolering, waterwegen, ondergronds of in de fundering komt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen

: Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. Evacueer de omgeving. Zorg voor een
geschikte ventilatie, met name in gesloten ruimten. Omstaanders uit de gevarenzone
houden. Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.
Het product indammen om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting
Reinigingsmethodes
Overige informatie

: Het product met behulp van absorberend materiaal opvangen.
: Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product.
: Het gemorste product kan gevaarlijk glad zijn.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van
vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel
Hygiënische maatregelen

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na hantering van dit
product altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen
Opslagvoorwaarden
Onverenigbare materialen

6-12-2021 (Datum herziening)
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7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.4. DNEL en PNEC
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.1. Passende technische maatregelen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Handschoenen. Veiligheidsbril.
Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht
Bescherming van de ogen
Type

Toepassingsgebied

Kenmerkend

Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan
opspatten of verstuiven

Norm
EN 166

8.2.2.2. Bescherming van de huid
Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de handen
Type

Materiaal

permeatie

Dikte (mm)

Bij herhaald of langdurig
contact handschoenen
dragen

Penetratie

Norm
EN ISO 374

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist
8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
pH
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)
Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Dampspanning
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)
Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Explosiegrenzen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vloeibaar
Donkerbruin.
Olieachtig.
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
190 °C
> 350 °C
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
0,88 – 0,89
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
350 – 450 mm²/s (100°C)
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Niet vastgesteld.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Warmte. Open vuur. Vonken. Water, vocht. Bevriezing.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Bij een onvolledige verbranding komen gevaarlijke koolstofmonoxides, koolstofdioxides en andere giftige gassen vrij.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal)
Acute toxiciteit (dermaal)
Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008
: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008
: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008
: <3% DMSO (IP346)

Aanvullende informatie
Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Minerale olie (LOAEL (oraal, rat)

> 5000 mg/kg lichaamsgewicht

LOAEL (dermaal, rat/konijn)

> 5000 mg/kg lichaamsgewicht

LOAEC (inhalatie, rat, damp)

> 5000 mg/l/4u

LOAEC (inhalatie, rat, stofdeeltjes/nevel/rook)

> 0,005 mg/l/4u

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

B2 Oil Treatment
Viscositeit, kinematisch

350 – 450 mm²/s (100°C)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008
: Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
B2 Oil Treatment
Persistentie en afbreekbaarheid

Niet vastgesteld.

12.3. Bioaccumulatie
B2 Oil Treatment
Bioaccumulatie
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12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie

: Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen
Ecologie - afvalstoffen
EURAL-code

: Niet in het riool of het milieu lozen.
: Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in
overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.
: Voorkom lozing in het milieu.
: 13 02 05* - niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met / / / ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.1. VN-nummer
Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing

Zelfs kleine hoeveelheden gelekt of gemorst product opruimen, zonder onnodig risico te nemen

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Noodmaatregelen bij ongeval:

: ONMIDDELLIJK DE POLITIE EN DE BRANDWEER WAARSCHUWEN, Omstaanders uit
de gevarenzone houden, Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen, Niet
blootstellen aan open vuur. Verboden te roken, Motor afzetten.

Wegtransport
Niet van toepassing
Transport op open zee
Niet van toepassing
Luchttransport
Niet van toepassing
Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
6-12-2021 (Datum herziening)

NL (Nederlands)

7/11

B2 Oil Treatment
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Spoorwegvervoer
Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 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
15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019
betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.
15.1.2. Nationale voorschriften

Frankrijk
Beroepsziektes
Code

Beschrijving

RG 36

Aandoeningen veroorzaakt door olies en vetten van minerale of synthetische herkomst

Duitsland
Waterbedreigingsklasse (WGK)
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

Nederland
ABM categorie
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
Denemarken
Deense nationale voorschriften
Zwitserland
Opslagklasse (LK)

: WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
: Vermeld in de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) (bijlage I)
onder:
- Drempelhoeveelheden voor de activiteitensector conform § 1 alinea 1
: A(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: De voorschriften van de Deense autoriteit voor de arbeidsomgeving met betrekking tot het
werken met carcinogenen moeten tijdens gebruik en afvoer worden gevolgd
: LK 10/12 - Vloeistoffen

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
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RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen
Rubriek

Gewijzigd item

Wijziging

Vervangt

Gewijzigd

Datum herziening

Gewijzigd

Datum van uitgave

Gewijzigd

1.1

Artikelnummer

Verwijderd

1.1

Andere identificatiemiddelen

Toegevoegd

1.2

Functie of gebruikscategorie

Gewijzigd

1.2

Spec. industrieel/professioneel gebruik

Toegevoegd

2.2

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

Gewijzigd

2.2

EUH zinnen

Toegevoegd

2.2

Extra zinnen

Toegevoegd

2.2

S-zinnen

Verwijderd

3

Samenstelling en informatie over de
bestanddelen

Gewijzigd

4.1

EHBO algemeen

Toegevoegd

4.1

EHBO na contact met de huid

Gewijzigd

4.1

EHBO na inademing

Gewijzigd

4.1

EHBO na opname door de mond

Gewijzigd

4.1

EHBO na contact met de ogen

Gewijzigd

4.2

Symptomen/effecten

Toegevoegd

4.2

Symptomen/effecten na inademing

Gewijzigd

4.2

Symptomen/effecten na contact met de ogen

Gewijzigd

5.1

Geschikte blusmiddelen

Gewijzigd

5.3

Blusinstructies

Toegevoegd

5.3

Overige informatie

Toegevoegd

5.3

Bescherming tijdens brandbestrijding

Gewijzigd

6.1

Algemene maatregelen

Toegevoegd

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Gewijzigd

6.3

Voor insluiting

Toegevoegd

6.3

Overige informatie

Toegevoegd

6.3

Reinigingsmethodes

Gewijzigd

6.4

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13)

Toegevoegd

7.1

Hygiënische maatregelen

Toegevoegd

7.1

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig
hanteren van de stof of het mengsel

Gewijzigd

7.2

Onverenigbare materialen

Toegevoegd

7.2

Technische maatregelen

Toegevoegd

7.2

Opslagvoorwaarden

Gewijzigd
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Vermelding van wijzigingen
Rubriek

Gewijzigd item

Wijziging

8.2

Bescherming van de ademhalingswegen

Gewijzigd

8.2

Persoonlijke beschermingsuitrusting

Toegevoegd

9.1

Relatieve dichtheid

Toegevoegd

9.1

Kleur

Gewijzigd

9.1

pH

Verwijderd

9.1

Viscositeit, kinematisch

Toegevoegd

9.1

Zelfontbrandingstemperatuur

Toegevoegd

9.1

Oplosbaarheid

Gewijzigd

9.1

Vlampunt

Toegevoegd

9.1

Kookpunt

Verwijderd

9.1

Geur

Gewijzigd

10.1

Reactiviteit

Gewijzigd

10.2

Chemische stabiliteit

Gewijzigd

10.3

Mogelijke gevaarlijke reacties

Gewijzigd

10.4

Te vermijden omstandigheden

Gewijzigd

10.6

Gevaarlijke ontledingsproducten

Gewijzigd

11.1

Aanvullende informatie

Toegevoegd

12.2

Persistentie en afbreekbaarheid

Toegevoegd

12.3

Bioaccumulatie

Toegevoegd

13.1

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering

Toegevoegd

13.1

EURAL-code

Toegevoegd

13.1

Ecologie - afvalstoffen

Toegevoegd

13.1

Aanbevelingen voor afvalverwijdering

Gewijzigd

15.1

Waterbedreigingsklasse (WGK)

Toegevoegd

15.1

Beroepsziektes

Toegevoegd

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Toegevoegd

Opmerkingen

Afkortingen en acroniemen:
Afkortingen en acroniemen:
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke stoffen
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische stoffen
ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)
VOS: vluchtige organische stoffen (USA, EU)
LC50: Lethal concentratie, 50 procent
LD50: Lethal dose, 50 procent

6-12-2021 (Datum herziening)

NL (Nederlands)

10/11

B2 Oil Treatment
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Carc. 1B

Kankerverwekkendheid, Categorie 1B

Eye Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H350

Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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