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

1.1. Productidentificatie 

Handelsnaam : NEVR-DULL 

UFI : H300-P0H0-4003-GQJ1 

Producttype : Detergent 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Glansmiddel 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

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]  

Ontvlambare vaste stoffen, categorie 2 H228   

Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 H315   

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, 
narcotische werking 

H336   

Aspiratiegevaar, categorie 1 H304   

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2 H411   

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Ontvlambare vaste stof. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de 

luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Leverancier 

Helmut Koch GmbH Import 

Vesperweg 35 

21244 Buchholz in der Nordheide - Germany 

T +49-4187-3534 - F +49-4187-3635 

E-mailadres van de bevoegde persoon: 

sds@kft.de 

Informatieleverancier 

Herr Koch 

T +49-4187-3534 
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Gevaarlijke bestanddelen : nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; oplosmiddelnafta (aardolie), lichte 
aromatische 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H228 - Ontvlambare vaste stof. 
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. 
P280 - Beschermende handschoenen dragen. 
P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts 
raadplegen. GEEN braken opwekken. 
P501 - Inhoud, Verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk 
of bijzonder afval. 

UFI : H300-P0H0-4003-GQJ1 

Kinderveilige sluiting : Van toepassing 

Tastbare gevarenaanduiding : Van toepassing 

2.3. Andere gevaren 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

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] 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware (CAS-Nr) 64742-48-9 
(EG-Nr) 265-150-3 

>=50 - <70 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische 
(Noot P) 

(CAS-Nr) 64742-95-6 
(EG-Nr) 265-199-0 
(EU Identificatie-Nr) 649-356-00-4 

>=10 - <20 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

ammoniak 
(Noot B) 

(CAS-Nr) 1336-21-6 
(EG-Nr) 215-647-6 
(EU Identificatie-Nr) 007-001-01-2 

>=0,1 - <1 Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

ammoniak (CAS-Nr) 1336-21-6 
(EG-Nr) 215-647-6 
(EU Identificatie-Nr) 007-001-01-2 

( 5 =<C < 100) STOT SE 3, H335 

 

 

 
 

Noot B : Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze 
oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd. Wanneer in deel 
3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming gebruikt zoals: „salpeterzuur … %”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de 
concentratie in procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie is berekend op basis van het 
gewichtspercentage. 

Note P: de stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) 
benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen 
(P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
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4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. Bij het inwinnen van 
medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
In geval van bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging plaatsen en een arts 
raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij 
huidirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. Indien de symptomen aanhouden, 
een arts waarschuwen. 

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie. 

Symptomen/effecten na opname door de mond : Risico op longoedeem. 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal. 

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

Brandgevaar : Ontvlambare vaste stof. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

Overige informatie : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. 
Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en 
verboden te roken. Inademing van nevel, damp, spuitnevel vermijden. Contact met de huid 
en de ogen vermijden. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 
8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de ondergrond laten doordringen. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in 

de riolering of open water terechtkomt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. 

Reinigingsmethodes : Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in een geschikte 
container doen voor verwijdering. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering 
of open water terechtkomt. 

Overige informatie : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Informatie met betrekking tot een veilige verwerking. Zie Rubriek 7. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke 

beschermingsuitrusting. Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 
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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 

: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij 
gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische 
elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik 
explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alleen buiten 
of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van nevel, damp, spuitnevel 
vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. 

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

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

Technische maatregelen : Opslag- en opvangreservoir aarden. 

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren. Achter slot bewaren. 

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 

Informatie over opslag in een gezamenlijke 
opslagruimte 

: Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

De gebruiksaanwijzing moet worden opgevolgd!. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 
 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware (64742-48-9) 

EU Lokale naam White spirit Type 3 

EU IOELV TWA (mg/m³) 116 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 290 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

EU Aantekeningen skin. (Year of adoption 2007) 

EU Referentie voorschriften SCOEL Recommendations 
 
 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware (64742-48-9) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 1300 mg/m³ 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1100 mg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 840 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 1200 mg/m³ 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 640 mg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 180 mg/m³ 
 

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische (64742-95-6) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 1300 mg/m³ 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1100 mg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 840 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 1200 mg/m³ 
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oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische (64742-95-6) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 640 mg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 180 mg/m³ 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 
 
  

Bescherming van de handen: 

Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. EN 374. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het 
materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften 
in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof. Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik en 
bij alle sporen van slijtage of perforatie 
 

Bescherming van de ogen: 

Chemische stofbril. EN 166 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Bij dampvorming een geschikte ademhalingsapparaat gebruiken. Filter 
A. EN 143. Ademhalingsbeschermende apparatuur moet alleen dienen voor de controle van het restrisico bij activiteiten van korte duur, wanneer 
alle praktisch uitvoerbare stappen voor de gevarenbeperking bij de gevarenbron werden nageleefd, bijv. door retentie en/of lokale afzuiging. 
 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vaste stof 

Voorkomen : Vloeistof op inert dragermateriaal. 

Kleur : Zilver. 

Geur : karakteristiek. Minerale olie. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Niet van toepassing 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : > 60 °C Vloeibaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet zelfontbrandend 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Ontvlambare vaste stof. 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Oplosbaarheid : Water: Onoplosbaar 

Log Pow : Niet van toepassing 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 

Viscositeit, dynamisch : Niet van toepassing 

Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief. 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Niet van toepassing 

Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 
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Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Ontvlambare vaste stof. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

oxiderende stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: Niet van toepassing 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

pH: Niet van toepassing 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Chronische aquatische toxiciteit : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware (64742-48-9) 

LC50 vissen 1 8,2 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss; (OECD 203 methode)) 

EC50 Daphnia 1 4,5 mg/l (48h; Daphnia magna; (OECD 202 methode)) 
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EC50 72h algae 3,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 methode)) 

ErC50 (algen) 3,1 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 methode)) 

NOEC chronisch schaaldieren 2,6 mg/l (21d; Daphnia magna; (OECD 211 methode)) 

 

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische (64742-95-6) 

LC50 vissen 1 8,2 mg/l (96h; Pimephales promelas; EPA 66013-75-009) 

EC50 Daphnia 1 4,5 mg/l (48h; Daphnia magna; (OECD 202 methode)) 

ErC50 (algen) 3,7 mg/l (96h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 methode)) 

NOEC chronisch schaaldieren 2,6 mg/l (21d; Daphnia magna; (OECD 211 methode)) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

NEVR-DULL  

Persistentie en afbreekbaarheid Het product is niet getest. 

 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware (64742-48-9) 

Persistentie en afbreekbaarheid Biologisch afbreekbaar. 

Biodegradatie 80 % (28d; (OECD 301F methode)) 

12.3. Bioaccumulatie 

NEVR-DULL  

Log Pow Niet van toepassing 

Bioaccumulatie Het product is niet getest. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

NEVR-DULL  

Ecologie - bodem Het product is niet getest. 

 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware (64742-48-9) 

Oppervlaktespanning 24,3 mN/m (100vol%; 25°C) 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

NEVR-DULL  

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
 

Component 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware 
(64742-48-9) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII 

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische 
(64742-95-6) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII 

ammoniak (1336-21-6) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
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13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Europese afvalstoffenlijst. Niet met het 
huisvuil verwijderen. Niet in het riool of het milieu lozen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. 

EURAL-code : 15 02 02* - absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), 
poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd 

HP-code : HP3 - „Ontvlambaar”:  
— ontvlambare vloeibare afvalstoffen: vloeibare afvalstoffen met een vlampunt beneden 60 
°C of afvalstoffen van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt van > 55 °C en ≤ 
75 °C;  
— ontvlambare pyrofore vloeibare en vaste afvalstoffen: vaste en vloeibare stoffen die bij 
blootstelling aan lucht zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden;  
— ontvlambare vaste afvalstoffen: vaste afvalstoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die 
door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen;  
— ontvlambare gasvormige afvalstoffen: gasvormige afvalstoffen die met lucht bij 20 °C en 
een standaarddruk van 101,3 kPa ontvlambaar zijn;  
— met water reagerende afvalstoffen: afvalstoffen die bij aanraking met water gevaarlijke 
hoeveelheden ontvlambare gassen ontwikkelen;  
— overige ontvlambare afvalstoffen: ontvlambare aërosolen, ontvlambare voor 
zelfverhitting vatbare afvalstoffen, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambare 
zelfontledende afvalstoffen. 
HP4 - „Irriterend — huidirritatie en oogletsel” afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of 
letsel aan het oog kunnen toebrengen. 
HP5 - „Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit”: afvalstoffen die 
specifieke doelorgaantoxiciteit kunnen veroorzaken, hetzij door eenmalige of door 
herhaalde blootstelling, of die acute toxische effecten veroorzaken bij aspiratie. 
HP14 - „Ecotoxisch”: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd 
gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

UN 1325 UN 1325 UN 1325 UN 1325 UN 1325 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

BRANDBARE 
ORGANISCHE VASTE 

STOF, N.E.G. (nafta 
(aardolie), met waterstof 

behandelde zware ; 
oplosmiddelnafta (aardolie), 

lichte aromatische) 

FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S. 

(Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy ; 

Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.) 

Flammable solid, organic, 
n.o.s. (nafta (aardolie), met 

waterstof behandelde 
zware ; oplosmiddelnafta 

(aardolie), lichte 
aromatische) 

BRANDBARE 
ORGANISCHE VASTE 

STOF, N.E.G. (nafta 
(aardolie), met waterstof 

behandelde zware ; 
oplosmiddelnafta (aardolie), 

lichte aromatische) 

BRANDBARE 
ORGANISCHE VASTE 

STOF, N.E.G. (nafta 
(aardolie), met waterstof 

behandelde zware ; 
oplosmiddelnafta (aardolie), 

lichte aromatische) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1325 BRANDBARE 
ORGANISCHE VASTE 

STOF, N.E.G. (nafta 
(aardolie), met waterstof 

behandelde zware ; 
oplosmiddelnafta (aardolie), 
lichte aromatische), 4.1, III, 
(E), MILIEUGEVAARLIJK 

 

UN 1325 FLAMMABLE 
SOLID, ORGANIC, N.O.S. 

(Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy ; 

Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.), 

4.1, III, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 
 

UN 1325 Flammable solid, 
organic, n.o.s. (nafta 

(aardolie), met waterstof 
behandelde zware ; 

oplosmiddelnafta (aardolie), 
lichte aromatische), 4.1, III, 

MILIEUGEVAARLIJK 
 

UN 1325 BRANDBARE 
ORGANISCHE VASTE 

STOF, N.E.G. (nafta 
(aardolie), met waterstof 

behandelde zware ; 
oplosmiddelnafta (aardolie), 
lichte aromatische), 4.1, III, 

MILIEUGEVAARLIJK 
 

UN 1325 BRANDBARE 
ORGANISCHE VASTE 

STOF, N.E.G. (nafta 
(aardolie), met waterstof 

behandelde zware ; 
oplosmiddelnafta (aardolie), 
lichte aromatische), 4.1, III, 

MILIEUGEVAARLIJK 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 
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14.4. Verpakkingsgroep 

III III III III III 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 
Mariene verontreiniging : Ja 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 

Classificatiecode (ADR)  : F1  

Bijzondere bepalingen (ADR) : 274 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5kg 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1 

Vervoerscategorie (ADR) : 3 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 40  

Oranje identificatiebord : 

 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E  

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 223, 274, 915 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1 

Nr. NS (Brand) : F-A 

Nr. NS (Verspilling) : S-G 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y443 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 
(IATA) 

: 10kg  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 446 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 25kg 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 100kg 

Bijzondere bepaling (IATA) : A3, A803 

Transport op binnenlandse wateren 

Classificeringscode (ADN) : F1  

Bijzondere bepaling (ADN) : 274 

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1 

Spoorwegvervoer 

Classificeringscode (RID) : F1  

Bijzondere bepaling (RID) : 274 

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1 

Transportcategorie (RID) : 3 

Gevarenidentificatienummer (RID) : 40 

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 

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 
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3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of waarvoor de criteria 
van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische - ammoniak 

3(a) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage 
I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 
2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 
2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware - oplosmiddelnafta 
(aardolie), lichte aromatische 

3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage 
I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 
3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of 
de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 
en 3.10 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware - oplosmiddelnafta 
(aardolie), lichte aromatische - ammoniak 

3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage 
I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware - oplosmiddelnafta 
(aardolie), lichte aromatische - ammoniak 

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 
2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste 
stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met 
water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore 
vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, 
ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1272/2008 zijn opgenomen. 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware 

 

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 in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 

persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC. 

 

  

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden 

: Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia: Etikettering 
van gehalten (648/2004/EC). 

Detergentenverordening : Etikettering van gehalten: 

Component % 

alifatische koolwaterstoffen >=30% 

aromatische koolwaterstoffen 5-<15% 

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso III Part I (Categorieën gevaarlijke stoffen) Drempelwaarden (ton) 

Lage drempel Hoge Drempel 

E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2 200 500 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 
 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : Z (2): jaafbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voormens en milieu 
(carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioacumulerend vermogen of toxiciteit) 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

 Algemene revisie   

2.2 Etikettering Gewijzigd UFI 
 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

ATE Schatting van de acute toxiciteit 

BCF Bioconcentratiefactor 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 
 

Gegevensbronnen : Gegevens van de producent. Veiligheidsfiches van de leveranciers. ECHA (Europees agentschap voor 
chemische stoffen). 

Afdeling die de technische fiche 
uitgeeft : 

: KFT Chemieservice GmbH 
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim 
Postfach 1451 64345 Griesheim 
Germany  
 
Tel.:  +49 6155-8981-400  
Fax: ++49 6155 8981-500 
Veiligheidskaart Service: +49 6155 8981-522 

Contactpersoon : Dr. Sandra Burkhard 
 

 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, categorie 1 
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Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3 

Flam. Sol. 2 Ontvlambare vaste stoffen, categorie 2 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H228 Ontvlambare vaste stof. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

 

Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 
1272/2008 [CLP]:  

Flam. Sol. 2 H228 Beoordeling door deskundigen 

Skin Irrit. 2 H315 Berekeningsmethode 

STOT SE 3 H336 Berekeningsmethode 

Asp. Tox. 1 H304 Beoordeling door deskundigen 

Aquatic Chronic 2 H411 Berekeningsmethode 
 
 

 

 

KFT SDS EU 00 

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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