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

1.1  Productidentificatie  

      effax Leer-Balsem 500 ml  
 

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

   Relevante identificeerbare toepassingen  
   Leather care product  

1.3  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad  

   
Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-

gebruiker/handelaar)  
   Schweizer-Effax GmbH  

 

   Straat :   Westring 24  

   Postcode/plaats :   48356   Nordwalde  

   Telefoon :   02573 9373-0  

   Telefax :   02573 9373-73  

   Contactpersoon voor informatie :   info@schweizer-effax.com  

www.schweizer-effax.com  

1.4  Telefoonnummer voor noodgevallen  

      

Giftnotruf Berlin 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Campus Benjamin Franklin 
Haus VIII, UG  
Hindenburgdamm 30 
D-12203 Berlin 
+49(0)30/30686 700, Internat. INFOTRAC +1 3523233500  
 
Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum (STIZ) Tel. 145  
 
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43  

 

   
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren  
   

2.1  Indeling van de stof of het mengsel  

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

2.2  Etiketteringselementen  
   Geen  

2.3  Andere gevaren  
   Geen  
   

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
   

3.2  Mengsels  
   Gevaarlijke bestanddelen  
   Geen  
   

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  
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4.1  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  

   
Na inhalatie  

   
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. In elk geval van twijfel of indien symptomen 
optreden, medische hulp inroepen.  

 

   
Bij huidcontact  

   
Na contact met het gesmolten product betroffen stuk huid snel met water koelen. In geval van huidirritatie arts 
raadplegen.  

 

   
Bij oogcontact  
   Bij oogirritatie een oogarts consulteren.  

 

   
Na inslikken  
   GEEN braken opwekken. Bij braken rrekening houden met verstikkingsgevaar.  

 

4.2  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

4.3  
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 
behandeling  

   Geen  
   

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen  
   

5.1  Blusmiddelen  

   
Geschikte blusmiddelen  
   Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Zand Droogblusmiddel Kooldioxide (CO2)  

 

   
Ongeschikte blusmiddelen  
   Water  

 

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

5.3  Advies voor brandweerlieden  

   
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Geschikt adembeschermingsapparaat 
gebruiken.  

   

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

6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures  

   
Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Voor 
voldoende ventilatie zorgen.  

6.2  Milieuvoorzorgsmaatregelen  
   Niet in de riolering of open wateren lozen.  

6.3  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal  
   Mechanisch opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.  

6.4  Verwijzing naar andere rubrieken  
   Geen  
   

RUBRIEK 7: Hantering en opslag  
   

7.1  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel  
   Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  

7.2  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten  
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In goed gesloten verpakking bewaren. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen UV-
instraling/zonlicht Hitte.  

   Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten  

   
Opslagklasse :   12      
Opslagklasse (TRGS 510) :   12      

 

7.3  Specifiek eindgebruik  
   Geen  
   

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
   

8.1  Controleparameters  
   Geen  

8.2  Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

   Persoonlijke bescherming  
   Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.  

   Bescherming van de ogen/het gezicht  
   Bescherming van de ogen/het gezicht  

   Bescherming van de huid  

   
Bij herhaald handcontact Bescherming van de handen Geschikt materiaal Butylrubber NBR (Nitrilrubber) Zo mogelijk 
onderhandschoenen van katoen dragen. Bij het hanteren met chemische werkstoffen mag alleen 
beschermingskleding tegen chemicaliën met een CE-kermerk inclusief viercijferig controlenummer, gedragen worden.  

   Lichaamsbescherming  
   Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.  

   Bescherming van de ademhalingswegen  
   Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.  
   

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  
   

9.1  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen  

   
Uiterlijk :     Pasta  

Geur :     karakteristiek  
 

   Veiligheidstechnische gegevens  

   

Smeltpunt/bereik :        niet bepaald            
Ontledingstemperatuur :        niet bepaald            
Vlampunt :        niet van toepassing            
Ontstekingstemperatuur :        niet van toepassing            
Onderste explosiegrens :        niet van toepassing            
Bovenste ontploffingsgrens :        niet van toepassing            
Dichtheid :  ( 20 °C )    ca.    0,88      g/cm3       
Oplosbaarheid in water :  ( 20 °C )       niet bepaald            
Oplosbaarheid in vet :  ( 20 °C )       Niet bepaald.            
pH :                   
log P O/W :        niet bepaald            
Viscositeit :  ( 20 °C )            mPa.s       
Geurdrempelwaarde :        niet bepaald            
Relatieve dampdichtheid :  ( 20 °C )       niet bepaald            
Verdampingssnelheid :        niet bepaald            

 

   

Ontvlambare vaste stoffen :  Niet van toepassing.   
Ontvlambare gassen :  Niet van toepassing.   
Oxiderende vloeistoffen :  Niet van toepassing.   
Ontploffingseigenschappen :  Niet van toepassing.   
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9.2  Overige informatie  
   Geen  
   

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit  
   

10.1  Reactiviteit  
   Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.  

10.2  Chemische stabiliteit  
   De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.  

10.3  Mogelijke gevaarlijke reacties  
   Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.  

10.4  Te vermijden omstandigheden  
   Hitte. Tegen zonlicht beschermen.  

10.5  Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

10.6  Gevaarlijke ontledingsproducten  
   Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend  
   

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie  
   
   Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

11.1  Informatie over toxicologische effecten  

   Acute effecten  
   Acute orale toxiciteit  
   Geen gegevens beschikbaar  
   Acute dermale toxiciteit  
   Geen gegevens beschikbaar  
   Acute inhalatieve toxiciteit  
   Geen gegevens beschikbaar  

   Irritatie en brandende werking  
   Irritatie van de ogen  
   Geen gegevens beschikbaar  

   Overgevoeligheid  
   Geen gegevens beschikbaar  

   
CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede 
voortplantingsbedreigende effecten)  

   Kankerverwekkendheid  
   Geen gegevens beschikbaar  
   Mutageniteit in geslachtscellen  
   Geen gegevens beschikbaar  
   Giftigheid voor de voortplanting  
   Geen gegevens beschikbaar  

   STOT bij eenmalige blootstelling  
   Geen gegevens beschikbaar  

   STOT bij herhaalde blootstelling  
   Geen gegevens beschikbaar  

   Gevaar bij inademing  
   Geen gegevens beschikbaar  
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie  
   

12.1  Toxiciteit  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

12.2  Persistentie en afbreekbaarheid  
   Het onoplosbare aandeel kan in geschikte zuiveringsinstallaties mechanisch afgescheiden worden.  

12.3  Bioaccumulatie  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

12.4  Mobiliteit in de bodem  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

12.5  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

12.6  Andere schadelijke effecten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

12.7  Bijkomende ecotoxicologische informatie  
   Geen  
   

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  
   

13.1  Afvalverwerkingsmethoden  
   Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
   

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  
   

14.1  VN-nummer  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  

14.2  Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  

14.3  Transportgevarenklasse(n)  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  

14.4  Verpakkingsgroep  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  

14.5  Milieugevaren  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  

14.6  Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
   Geen  

14.7  Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code  
   Mag overeenkomstig de IBC-code niet als bulk worden vervoerd.  
   

RUBRIEK 15: Regelgeving  
   

15.1  
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de 

stof of het mengsel  
   Nationale voorschriften  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Gewichtsaandeel (Cijfer 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Waterbedreigingsklasse (WGK)  
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   Classificatie conform VwVwS Klasse : 1 (Zwak waterbedreigend)  

15.2  Chemischeveiligheidsbeoordeling  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
   

RUBRIEK 16: Overige informatie  
   

16.1  Indicatie van wijzigingen  
   07. Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten - Opslagklasse  

16.2  Afkortingen en acroniemen  
   Geen  

16.3  Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen  
   Geen  

16.4  
Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

   De indeling werd volgens de berekeningsmethode van de betreffende preparatenrichtlijn (1272/2008/EG) uitgevoerd.  

16.5  Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)  
   Geen  

16.6  Opleidingsinformatie  
   Geen  

16.7  Aanvullende informatie  
   Geen  

 
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze 
kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad 
genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op 
andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit 
veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.  

 
 


