VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006
semi fat
DH 26
specificatie
Versie
materiaalnr.

Datum van herziening
Afdrukdatum
Pagina

2001678
1.0
1353678

05.06.2008
28.04.2009
1 / 10

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productinformatie
materiaalnr.

1353678
:
Handelsnaam

:

DH 26
semi fat
Thinning Oil.Brush

Firma

:

Telefoon
Telefax

:
:

Ferro Magmalor GmbH
Furtweg 23
04680 Colditz
+49 34381 8370
+49 34381 83768

Telefoonnummer voor
noodgevallen
E-mail address

:

+49 (0)69 30 56 418

:

braeunlingi@ferro.com

Gebruik van de stof of het
preparaat

:

Schoonmaak-,verdunnings- of hulpmiddel in de keramische industrie
en drukkerijen.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Ontvlambaar.
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzake n.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Chemische omschrijving
product bevat:
organische halogeenverbinding
alcohol
aromatische koolwaterstof
plantaardige olie/tepeen/balsam/was/hars
Informatie over de bestanddelen/Gevaarlijke bestanddelen
 terpentijn, olie
CAS-Nr.
Symbo(o)l(en)

8006-64-2
Xn, N

 1-methoxy-2-propanol
CAS-Nr.
107-98-2
Symbo(o)l(en)

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

30% - 50%
232-350-7
R10, R20/21/22, R36/38,
R43, R65, R51/53

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

12,5% - 20%
203-539-1
R10, R67
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 benzylalcohol
CAS-Nr.
Symbo(o)l(en)

100-51-6
Xn

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

10% - 12,5%
202-859-9
R20/22

 cyclohexanol
CAS-Nr.
Symbo(o)l(en)

108-93-0
Xn

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

10% - 12,5%
203-630-6
R20/22, R37/38

 xyleen
CAS-Nr.
Symbo(o)l(en)

1330-20-7
Xn

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

10% - 12,5%
215-535-7
R10, R20/21, R38

 tolueen
CAS-Nr.
Symbo(o)l(en)

108-88-3
F, Xn

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

5% - 7%
203-625-9
R11, R38, R48/20, R63,
R65, R67

 dichloormethaan
CAS-Nr.
75-09-2
Symbo(o)l(en)
Xn

Concentratie
EG-Nr.
R-zin(nen)

3% - 5%
200-838-9
R40

 (2-methoxymethylethoxy)propanol
CAS-Nr.
34590-94-8

Concentratie
EG-Nr.

1% - 3%
252-104-2

Teksten van de R-zinnen; zie hoofdstuk 16

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemene aanbevelingen
Betrokken persoon uit de gevaarlijke omgeving wegbrengen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging.
Warm houden, rustig laten liggen en toedekken.
Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken.
Inademing
Slachtoffers naar buiten brengen.
Contact met de huid
Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken.
Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen.
Contact met de ogen
Bij geopend ooglid onmiddellijk zorgvuldig gedurende tenminste 10 minuten met veel water spoelen.
Inslikken
Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.
Onmiddellijk veel water in kleine slokjes laten drinken (verdunningseffect).
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Opmerkingen voor de arts
Eigen ervaringen staan niet ter beschikking.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen
Water (zachte straal), waternevel, speciaal bluspoeder, blusschuim (schuim in grotere hoeveelheden
gebruiken, daar het ten dele uiteen kan vallen), kooldioxide
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Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden
Sterke waterstraal
Bijzondere gevaren bij brandbestrijding
Bij verhitting vorming van explosieve damp-/luchtmengsels.
In geval van brand kan vrijkomen: brandbare gassen, die uit smeulend vuur ontstaan.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden
De bij branden gebruikelijke veiligheidsuitrusting gebruiken.
Verdere informatie
In geval van brand, gevaarlopende containers apart houden en naar een veilige plaats brengen, als
dat zonder gevaar mogelijk is.
bluswater riolering, de ondergrond of in open water lopen. Zorgen voor voldoende mogelijkheden,
het bluswater op te vangen. Gecontamineerd bluswater moet i.o.m. de plaatselijke voorschriften
verwijderd worden.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen; zie deel 8.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Binnendringen in riolering en dieper gelegen ruimten wegens explosiegevaar vermijden.
Binnendringen in bodem, water en riolering verhinderen.
Reinigingsmethoden
Met vloeistof-bindend materiaal (b.v. inert absorptiemiddel Kiezelgoer Universeel bindmiddel)
opnemen.
Verdere aanwijzingen
Gecontamineerd materiaal als afval volgens hoofdstuk 13 verwijderen.

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
Advies voor veilig omgaan
Dampen of aerosols niet inademen.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Het produkt bevat stoffen met eventueel vrucht beschadigende werking, categorie 3.
Werkbeperkingen voor jongeren en zwangere of borstvoeding gevende moeders in acht nemen.
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
Bij de verwerking kunnen zeer vluchtige bestanddelen vrijkomen, daarom ontstekingsbronnen
vermijden.
Opslag
Eisen aan opslagruimten en vaten
Dampen kunnen in gesloten ruimten ontwijken. Verpakkingen droog en goed gesloten houden - ook
lege verpakkingen.
Verdere informatie
Opslag van de stof moet overeenkomstig de Duitse BetrSichV plaatsvinden.
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Produkt is gevaarlijk voor het grondwater. Nationale en plaatselijke voorschriften betreffende
omgang en opslaan in achtnemen.
Aanbevelingen voor gemengde opslag
Van tabaksproducten verwijderd houden.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
Duitse opslagclassificatie
3 A (Zelfindeling volgens VCI-concept)

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden
 terpentijn, olie
CAS-Nr.
Controleparameters

8006-64-2
100,00 ml/m3
560,00 mg/m3
opmerking: H

EG-Nr.

232-350-7
AGW (Duitsland)

EG-Nr.

203-539-1
AGW (Duitsland)

EG-Nr.

203-630-6
AGW (Duitsland)

1330-20-7
100,00 ml/m3
440,00 mg/m3

EG-Nr.

215-535-7
AGW (Duitsland)

108-88-3
50,00 ml/m3
190,00 mg/m3
opmerking: H

EG-Nr.

203-625-9
AGW (Duitsland)

EG-Nr.

200-838-9
AGW (Duitsland)

EG-Nr.

252-104-2
AGW (Duitsland)

 1-methoxy-2-propanol
CAS-Nr.
107-98-2
100,00 ml/m3
370,00 mg/m3
 cyclohexanol
CAS-Nr.
108-93-0
50,00 ml/m3
210,00 mg/m3
opmerking: H

 xyleen
CAS-Nr.

 tolueen
CAS-Nr.

 dichloormethaan
CAS-Nr.
75-09-2
75,00 ml/m3
260,00 mg/m3
 (2-methoxymethylethoxy)propanol
CAS-Nr.
34590-94-8
50,00 ml/m3
310,00 mg/m3

Technische maatregelen
Indien mogelijk gesloten af-/omvul-, doseer- en menginstallaties gebruiken.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Aarding van de apparatuur.
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Indien nodig object afzuigen bij ontwikkeling van dampen van oplosmiddelen. Technische
veiligheidsmaatregelen hebben altijd voorrang voor persoonlijke veiligheidsuitrusting.
begrenzing en bewaking van de blootstelling op de werkplek

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ademhalingsorganen
Bij overschrijding van de voor de werkplek geldende grenswaarde Ademapparatuur met filter A kleur
bruin gebruiken.
Voor geschikte afzuiging/luchtafvoer op de werkplaats of de machines zorgen.
Bescherming van de handen
Veiligheidshandschoenen van de volgende materialen dragen: nitrilrubber.
Bescherming van de ogen
roosterbril of veiligheidsbril met zijstukken dragen.
Bescherming van de huid en het lichaam
Veiligheidsschoenen
Bij omgang met grotere hoeveelheden: rubberschort, plastic schort.
Hygiënische maatregelen
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het stof
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.
Beschermende maatregelen
Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Voorkomen
Vorm
Kleur
Geur

vloeistof
kleurloos
kenmerkend

Veiligheidsgegevens
Aggregaattoestand

vloeistof

Vlampunt

28 °C

Onderste explosiegrens

0,8 %(V)

Bovenste explosiegrens

25 %(V)

Dichtheid
Oplosbaarheid in water

0,899 g/cm3
onoplosbaar

DIN 51755 Part 1

(20 °C)

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Te vermijden omstandigheden

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties
waargenomen.

Te vermijden materialen

Sterke oxidatiemiddelen
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niet bekend

Gevaarlijke ontledingsproducten

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit

Schadelijk bij opname door de mond.
Schadelijk bij inademing.
Schadelijk bij aanraking met de huid.

Chronische giftigheid / Subacute
giftigheid

Verdacht van kankerverwekkende werking.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

Huidirritatie

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidreacties (huidirritatie /
huidsensibilisering) leiden.
In geval van huidirritaties of allergische reakties een arts raadplegen.
Irriterend voor de ogen en de huid.

Oogirritatie

Dampen die bij het bewerken vrijkomen, kunnen de ademhalingsorganen
en de ogen irriteren.

Sensibilisatie

Veroorzaakt overgevoeligheid.

Onderzoek in de vorm van experimenten met dieren met dit produkt niet bekend.
Acute orale toxiciteit
dichloormethaan
1-methoxy-2-propanol
(2-methoxymethylethoxy)propanol
tolueen
xyleen
cyclohexanol
terpentijn, olie
benzylalcohol

LD50 rat:
LD50 rat:
LD50 rat:
LD50 rat:
LD50 rat:
LD50 rat:
LD50 rat:
LD50 rat:

Acute inhalatoire toxiciteit
tolueen
xyleen

LC50 rat: 49,00 mg/l / 4 h
LC50 rat: 6.350,00 mg/l / 4 h

Acute dermale toxiciteit
1-methoxy-2-propanol
(2-methoxymethylethoxy)propanol
tolueen
benzylalcohol

LD50 konijn:
LD50 konijn:
LD50 konijn:
LD50 konijn:

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Persistentie en afbreekbaarheid
Biologische afbreekbaarheid

geen gegevens beschikbaar

Fysisch-chemische
verwijderbaarheid

geen gegevens beschikbaar

2.136 mg/kg
> 5.900,00 mg/kg
5.130,00 mg/kg
636,00 mg/kg
4.300,00 mg/kg
1.400,00 mg/kg
5.760,00 mg/kg
1.230,00 mg/kg

11.000,00 mg/kg
> 19.000,00 mg/kg
12.124,00 mg/kg
2.000,00 mg/kg
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Ecotoxiciteitseffecten
Specifieke gegevens voor het product staan niet ter beschikking.
Toxiciteit voor vissen
dichloormethaan
(2-methoxymethylethoxy)propanol
tolueen
benzylalcohol

LC50 Vis:
LC50 Vis:
LC50 Vis:
LC50 Vis:

Toxiciteit voor daphnia
dichloormethaan
(2-methoxymethylethoxy)propanol
tolueen
benzylalcohol

EC50 Daphnia:
EC50 Daphnia:
EC50 Daphnia:
EC50 Daphnia:

Toxiciteit voor algen
tolueen

IC50 algen: 12,00 mg/l / 72 h

237 - 626 mg/l / 48 h
> 10.000,00 mg/l
13,00 mg/l / 96 h
646,00 mg/l / 48 h

220 mg/l / 48 h
1.919,00 mg/l
11,50 mg/l / 48 h
55,00 mg/l

Verdere gegevens over de milieuaspecten
Verdere informatie

Mag niet in afvalwater, bodem of open water terechtkomen.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
Vergiftig voor in het water levende organismen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
product
Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Vijvers , waterlopen en sloten niet verontreinigen met gebruikt verpakkingsmateriaal.
Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.
Het afvalsleutelnummer moet in afspraak met het regionale afval vernietigingsbedrijf of met de lokale
autoriteiten vastgelegd worden.
Ongereinigde verpakkingen
Verwijderen als ongebruikte product.
Indien produkt in lege verpakking achterblijft, moet eveneens gehandeld worden i.o.m. de
kenmerking op de verpakking.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Vervoer over de weg ADR/RID/GGVSE (Duitsland)
Klasse
3
Code
F1
Verpakkingsgroep
III
waarschuwingsbord
30 / 1263
Omschrijving van de goederen (Technische naam)
1263 PAINT RELATED MATERIAL (SP 640E)
Zeetransport IMDG-Code/GGVSee
Klasse
VN nummer
Verpakkingsgroep
Juiste technische naam (Juiste ladingnaam)
PAINT RELATED MATERIAL

3
1263
III
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3
1263
III

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen
wettelijke basis/lijst

1999/45/EG

Gevaarsbepalende componenten





terpentijn, olie
xyleen
tolueen
dichloormethaan

Symbo(o)l(en)
R-zin(nen)

Xn
N

Schadelijk
Milieugevaarlijk

R10
R20/21/22

Ontvlambaar.
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en
aanraking met de huid.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met
de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan
in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzake n.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het
ongeboren kind.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na
verslikken.

R36/38
R40
R43
R51/53

R63
R65
S-zin(nen)

S23
S24/25
S26

S36/37
S57
S60
S62

Wetgeving over gevaar van
grote calamiteiten

96/82/EC
Lijstopstelling:

Damp niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende
kleding.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het
milieu te voorkomen.
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval
afvoeren.
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts
raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

2003
Ontvlambaar. (6)
Herziening:
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Milieugevaarlijk (9b)

16. OVERIGE INFORMATIE
teksten van de R-zinnen
 terpentijn, olie
R10
R20/21/22
R36/38
R43
R65
R51/53
 1-methoxy-2-propanol
R10
R67
 benzylalcohol
R20/22
 cyclohexanol
R20/22
R37/38
 xyleen
R10
R20/21
R38
 tolueen
R11
R38
R48/20
R63
R65
R67
 dichloormethaan
R40

Ontvlambaar.
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de
huid.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzake n.

Ontvlambaar.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

Ontvlambaar.
Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
Irriterend voor de huid.

Licht ontvlambaar.
Irriterend voor de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

Verdere informatie
Dienst van de opstelling van het veiligheidsinformatieblad:
Ferro US-PS Telefoon: +49 (0)69 27116-605
Wijzigingen die zijn aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave worden gemarkeerd in de
kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vroegere versies.
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De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de
aangegeven uitgiftedatum. Deze informatieis uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,
gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als
een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde
product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander
procede wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

