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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Produktnaam.

: GRONDVERF

Productcode

: 6010

1.2.

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

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor groot publiek
Hoofdgebruikscategorie

: Professioneel gebruik.,Consumptief gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik

: Wijdverbreid gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

: Vochtregulerende grondverf voor hout

1.2.2.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

P.K Koopmans Lakfabrieken B.V.
Nieuweweg 5
9073 GN Marrum - Nederland
T +31 (0)518 - 411 292 - F +31(0)518-411762
info@koopmansverf.nl - www.koopmansverf.nl
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Land
NETHERLANDS

Officieel adviesorgaan
National Poisons Information Centre
National Institute for Public Health and the Environment, NB this
service is only available to health professionals

Adres

Noodnummer
+31 30 274 88 88

P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
R10
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2.

Etiketteringselementen

Etikettering volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
R-zinnen

: R10 - Ontvlambaar

S-zinnen

: S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Extra zinnen

: Bevat 2- Butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken

2.3.

Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.

Stoffen

Niet van toepassing
3.2.

Mengsel

Naam

Productidentificatie

%

Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <
2% aromaten

(CAS-nr) 64742-48-9
(EG nr) 919-857-5 T

10-15

Xn; R65
R10
R66
R67
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Naam

Productidentificatie

%

Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(CAS-nr) 64742-48-9
(EG nr) 265-150-3
(EU-Identificatienummer) 649-327-00-6

0-5

Xn; R65

2-Butanonoxim

(CAS-nr) 96-29-7
(EG nr) 202-496-6
(EU-Identificatienummer) 616-014-00-0

< 0,5

Carc.Cat.3; R40
Xn; R21
Xi; R41
Xi; R43

Naam

Productidentificatie

%

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

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <
2% aromaten

(CAS-nr) 64742-48-9
(EG nr) 919-857-5 T

10-15

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(CAS-nr) 64742-48-9
(EG nr) 265-150-3
(EU-Identificatienummer) 649-327-00-6

0-5

Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Asp. Tox. 1, H304

2-Butanonoxim

(CAS-nr) 96-29-7
(EG nr) 202-496-6
(EU-Identificatienummer) 616-014-00-0

< 0,5

Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

: Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Nooit bij een
bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de
zij brengen en een arts consulteren.

EHBO na inademing

: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een
houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand
kunstmatige beademing.

EHBO na contact met de huid

: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. GEEN
oplosmiddelen of thinners gebruiken.

EHBO na contact met de ogen

: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

EHBO na opname door de mond

: Dringend een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar
4.3.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

: alcoholbestendig schuim. Koolstofdioxide. Bluspoeder. Waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

: Sterke waterstraal.

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar
5.3.

: Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan afbraakproducten kan een risico voor
de gezondheid met zich meebrengen. Geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand

: Gebruikelijke maatregelen van de voorkomende brandbescherming.

Blusinstructies

: De aan vuur blootgestelde gesloten verpakkingen afkoelen met water.

Overige informatie

: Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen
6.1.1.

: Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Dampen niet inademen.

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. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.
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6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

: Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen zoals
zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde.

Reinigingsmethodes

: Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking

: Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en
vermijd hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan. Uit de buurt houden van
warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Elektrische apparatuur moet op
een geschikte wijze beveiligd zijn. Het product kan elektrostatisch opgeladen worden: maak altijd
gebruik van een aardleiding wanneer het overgeheveld wordt. Operators moeten geleidende
kleding en schoeisel dragen en vloeren moeten van geleidend materiaal zijn. Gebruik
gereedschappen die niet vonken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

: Damp en spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product.

Hygiënische maatregelen

: De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten,
drinken, roken of het werk te verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Niet combineerbare stoffen

: Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

: Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht.

Opslagplaats

: Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Op een goed geventileerde
plaats bewaren.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking

: In gesloten verpakking bewaren.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Met roller of kwast aanbrengen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.

Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

: Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van
bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Indien luchtverversing niet voldoende is om
stof/damp onder de Wettelijke Grenswaarde te houden, moet een geschikte
ademhalingsbescherming worden gedragen.

Persoonlijke beschermingsuitrusting

: Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen. Bij spatgevaar: veiligheidsbril.

Materiaalkeuze beschermende kleding

: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Gebruik kleding die
bescherming biedt tegen chemische middelen.

Bescherming handen

: Bij langdurig contact handschoenen gebruiken van nitriel- of neopreenrubber of een ander
materiaal dat bestand is tegen minerale olieën. Bij herhaald of langdurig contact handschoenen
dragen.

Oogbescherming

: Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters.

Bescherming van de huid en het lichaam

: Vlamvertragende antistatische beschermende kleding.

Bescherming luchtwegen

: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Beperking en controle van de blootstelling van
het milieu

: Niet in het riool of het milieu lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: wit. grijs. groen.

Geur

: karakteristiek.

Geurgrens

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: Geen gegevens beschikbaar
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Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Stol-/vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: >= 35 °C

Vlampunt

: > 40 °C

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontbindingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Geen gegevens beschikbaar

Dampdruk

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid

: 1,496 kg/l

Oplosbaarheid

: Niet mengbaar.

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Log Kow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: 735,294 - 935,829 mm²/s

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2.

Overige informatie

VOC-gehalte

: 16,2 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.2.

Chemische stabiliteit

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Kan heftig reageren met oxiderende stof.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Warmte.
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxides enz.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Niet ingedeeld

Irritatie

: Niet ingedeeld

Corrosiviteit

: Niet ingedeeld

Sensibilisatie

: Niet ingedeeld

Toxiciteit bij herhaalde toediening

: Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld

Mutageniteit

: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Ecologie - algemeen

12.2.

: Volgens de criteria van de EG-classificatie en kenmerking "gevaarlijk voor het milieu" (93/21/EG)
moet de stof/het product niet als milieugevaarlijk gekenmerkt worden.

Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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12.3.

Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Afvalverwerkingsmethoden

: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering

: Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen.

Ecologie - afvalstoffen

: Voorkom lozing in het milieu.

EURAL-code

: 08 01 11* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen
bevat
08 01 12 - niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.

VN-nummer

VN-nr
14.2.

: 1263
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam

: VERF

Omschrijving vervoerdocument

: UN 1263 VERF, 3, III, (D/E)

14.3.

Transportgevarenklasse(n)

Klasse (VN)
14.4.

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (VN)
14.5.

: 3

: III

Milieugevaren

Overige informatie

: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1.

Landtransport

Classificeringscode (VN)

: F1

Bijzondere bepaling (ADR)

: 163, 640E, 650

Code tunnelbeperking

: D/E

Beperkte hoeveelheden (ADR)

: 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)

: Indien dit product in vaten met een inhoud van maximaal 450 liter conform ADR/RID/ADN Nr.
2.2.3.1.5 wordt getransporteerd, is het geen gevaarlijke stof in de zin van de
transportvoorschriften.

14.6.2.

Transport op open zee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.3.

Luchttransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.7.

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

15.1.1.

EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
Bevat geen REACH kandidaatstof
VOC-gehalte
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15.1.2.

Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar
15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
Deze voorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis; ze hebben tot doel het
product met betrekking tot de eisen inzake milieu, gezondheid en veiligheid te beschrijven. Ze
mogen evenwel niet als garantie voor specifieke producteigenschapp. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er
zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.
16
Aanvullende informatie

nieuwe opmaak

Gegevensbronnen

: 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
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Afkortingen en acroniemen

: CLP. indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) nr.
1207/2008 [CLP].

Opleidingsadvies

: Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de
verpakking van het product staat omschreven.

Indeling conform Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]:
Flam. Liq. 3

H226

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::
Acute Tox. 4 (Dermal)
Asp. Tox. 1
Carc. 1B
Carc. 2
Eye Dam. 1
Muta. 1B
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H304
H312
H317
H318
H336
H340
H350
H351
R10
R21
R40
R41
R43
R65
R66
R67
Xi
Xn

Acute dermale toxiciteit, Categorie 4
Aspiratiegevaar, Categorie 1
Kankerverwekkendheid, Categorie 1B
Kankerverwekkendheid, Categorie 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B
Huidsensibilisatie, Categorieën 1
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
Schadelijk bij contact met de huid
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Veroorzaakt ernstig oogletsel
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Kan genetische schade veroorzaken
Kan kanker veroorzaken
Verdacht van het veroorzaken van kanker
Ontvlambaar
Schadelijk bij aanraking met de huid
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
Gevaar voor ernstig oogletsel
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
Irriterend
Schadelijk

SDS EU (REACH bijlage II)
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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