Veiligheidsinformatieblad

01. Identificatie van het product en het bedrijf
Productnaam

: MACOLAEPP LEPPASTA, OLIE OPLOSBAAR

Leverancier

: Kemet Europe B.V.
Oude Moerstraatsebaan 110
4614 RS Bergen op Zoom
Tel. 0164 - 271700
Fax 0164 - 243603
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com

02. Gevaren-identificatie
Gevaren identificatie

: Niet van toepassing

In vaste toestand

: Geen

In vloeibare toestand

: Onderhavig product kan bij hoge temperaturen (ca. 25°C
boven stollingspunt) brandwonden veroorzaken.

03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering

: Mengsel van hoog geraffineerde koolwaterstoffen

Vorm

: Pasta

Kleur

: Donker

Geur

: Geen

04. Eerstehulpmaatregelen
Algemeen:
Maatregelen noodgevallen:
Vloeibaar

: Dezelfde handelswijze als bij verbrandingen

Ademhalingsbescherming

: Alleen bij optredende olienevel door sterke verhitting.
Betrokkene in de frisse lucht brengen. Arts raadplegen.

Huidcontact, vloeibaar

: Met water koelen, steriel afdekken en arts raadplegen

Oogcontact, vloeibaar

: Rijkelijk met koud water spoelen en oogarts raadplegen.

Inslikken

: Beschadigingen zijn slechts mogelijk bij inslikken van
het onderhavige product in vloeibare (hete) vorm.
In dit geval handelen zoals bij verbranding.

Aanwijzing voor de arts

: Bij inademing is irritatie aan de luchtwegen mogelijk.

05. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen, geschikt

: Schuim, poeder, zand, kooldioxide

Blusmiddelen, ongeschikt

: Water
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Bijzonder gevaar door de
stof, de bereiding, zijn
verbrandingsproducten of
ontstane gassen

: Rook voortgekomen uit onvolledige verbranding kan giftige gassen
bevatten zoals koolmonoxide.

06. Maatregelen bij ongewild vrijkomen
Persoonlijke voorzorgmaatregelen
 vloeibaar
 vast
Voorzorgsmaatregelen voor
het milieu

Methoden van opruimen
 vloeibaar
 vast

: Contact met hete vloeistof vermijden
: Niet van toepassing

: Niet in riolering en oppervlaktewater laten lopen.
Voorkom verspreiding (bijv. door indamming/versperring)

: Laten stollen en daarna mechanisch opnemen
: Mechanisch opnemen

07. Hantering en opslag
Advies voor veilige hantering

: Vast : gebruikelijke handelswijze als bij overige vaste stoffen

Opslag

: Vast: om kwaliteitsredenen koel en droog bewaren

08. Blootstellingsbeheersing/Persoonlijke bescherming
Vast

: Geen speciale regelingen

Ademhalingsbescherming

: Geen - In goed geventileerde ruimten gebruiken

Bescherming van de ogen

: Geen – of veiligheidsbril, indien nodig

Bescherming van de handen
en de huid

: Geen

Arbeidshygiëne

: Verontreinigde kleding uitdoen. Vermijd contact met etens- en
drinkwaren. De gebruikelijke regels m.b.t. arbeidshygiëne in
acht nemen.

09. Fysische en chemische eigenschappen
Vorm bij 20°C
Kleur
Geur

: Pasta
: Donker
: Reukloos

Veranderingen in staat:
Stollingspunt

: ca. 50 - 55°C (DIN/ISO 2207)

Viscositeit

: 100°C - ca. 5.0 – 8.0 (DIN 51562)

Oplosbaarheid in water

: Praktisch onoplosbaar

pH

: Niet van toepassing

Vlampunt

: > 150°C (DIN/ISO 2592)

Explosiegrenzen

: Niet van toepassing

Thermische ontleding

: Bij verwarmen of verdampen begint de ontleding bij 350°C
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Gevaarlijke ontledingsproducten

: Geen

Gevaarlijke reacties

: Geen

10. Stabiliteit en reactiviteit
Om kwaliteitsredenen koel en droog bewaren.
11. Toxicologische informatie
Hantering

Prikkel- en etswerking:
 Ogen
 Huid

: Volgens onze huidige kennis zijn bij een juiste hantering geen
gevaarlijke effecten bekend.

: Geen gegevens beschikbaar
: Niet irritant (Budhiraja en al. J. Dermatol., 3, 45-48, 1976)

12. Ecologische informatie
Verwijdering

: Onoplosbaar in water. Scheiding door sedimentatie.

Advies voor hantering

: Bij juiste hantering en gebruik zijn geen milieuproblemen te
verwachten

13. Aandachtspunten voor verwijdering
Aanbeveling m.b.t. verwijdering

: Als ‘speciaal afval’ verwijderen.

14. Informatie m.b.t. tot het vervoer
GGVS/GGVE/RID/ADR

: Geen gevaarlijk goed

Expresse

: Toegelaten

Verzending binnenland

: Toegelaten

Verscheping / Lucht transport

: Geen gevaarlijk goed

Luchtpost

: Toegelaten

15. Informatie m.b.t. regelgeving
Identificatie volgens EC
richtlijnen

: Volgens de EG-richtlijn ‘Gevaarlijke Stoffen Regeling’ is er
voor onderhavig product geen verplichting tot aanduiding
van toepassing

16. Overige informatie
Algemeen

: Bovenstaande gegevens komen overeen met de huidige
beschikbare kennis en ervaring en zij beschrijven alleen
de veiligheidseisen omtrent Macolaepp leppasta.
Dit VIB geeft geen garantie omtrent de omschreven eigenschappen als bedoeld in de wettelijke garantie voorschriften.

Dit veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, welk door het gebruik van deze gegevens zou worden veroorzaakt.
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