
RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP: Asp. Tox. 1;H304

2.2. Etiketteringselementen

Gevaar

Bevat: Smeeroliën; Basisolie-niet gespecifieerd

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

P331 GEEN braken opwekken.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P280 Beschermende kleding en handschoenen dragen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

P405 Achter slot bewaren.

2.3. Andere gevaren

Overige: Langdurig of veelvuldig contact met de huid kan leiden tot roodheid, jeuk, irritatie, 
eczeem/vorming van kloven en acne door olie veroorzaakt. Afgewerkte olie kan 
de schadelijke gevolgen voor de gezondheid doen toenemen.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie

Productnaam: High Performance FF Fluid - 1309

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

Toepassing: Smeermiddel.

Ontraden gebruik: Niet bekend.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 51 Upplands Väsby
Sweden
Tel:+46 8 590 025 00
info@ohlins.se

Verantwoordelijk voor het 
veiligheidsinformatieblad:

info@ohlins.se

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor 
noodgevallen:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor 
professionele hulpverleners).
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RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met 
de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Inademing: Zoek frisse lucht op en blijf kalm. Bij langdurige irritatie van de keel of bij hoesten: 
raadpleeg een arts en neem het informatieblad mee.

Contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en 
zeep. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Contact met de ogen: Met water spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

Inslikken: Mond spoelen met water. Niet laten overgeven. Gevaar bij inademing. Medische 
hulp inschakelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten Inslikken: Let er op dat de symptomen van longoedeem (ademnood) binnen 24 
uur na blootstelling kunnen optreden.

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

Medische 
verzorging/behandelingen:

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur of poeder.
Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand 
verspreidt.

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

Specifieke gevaren: Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide (CO) ontstaan. Vuur in gesloten 
ruimten mag uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel geblust worden. Houd 
verpakkingen die blootgesteld worden aan warmte, koel met water en verwijder 
ze van de brandhaard, indien dat zonder risico kan gebeuren.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende uitrusting 
voor brandweerlieden:

Draag geschikte ademhalingsbeschermingsuitrusting.

CLP:

%: CAS-nr.: EG-nr.: REACH 
Reg.nr:

Chemische naam: Gevarencategorie: Aanw.:

60-100 74869-22-0 278-012-2 01-2119495601-
36-

Smeeroliën; Basisolie-niet 
gespecifieerd

Asp. Tox. 1;H304

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

Het product bevat: minerale olie en additieven.
Alleen geclassificeerde stoffen boven de grenswaarden worden getoond.

Referenties: De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenaanduidingen wordt 
weergegeven in rubriek 16.
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RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
MENGSEL
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen:

Aanraking met de huid en ogen vermijden. Bij lekken: pas op voor gladde vloeren 
en oppervlakken. Markeer de plek waar gemorst is.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgs-
maatregelen:

Lek afdichten indien mogelijk zonder risico. Voorkom afvoer naar het riool. Neem 
bij lekkages naar het riool/aquatisch milieu contact op met de plaatselijke 
autoriteiten.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden: Bedek het gemorste materiaal met zand of aarde. Neem gemorst materiaal met 
doeken of met een olie-absorberend materiaal op.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Referenties: Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor 
informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering: Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Vermijd inademing van 
olienevel en contact met de huid en ogen. Vermijd langdurig en herhaaldelijk 
contact met olie, vooral afgewerkte olie.

Technische maatregelen: Gebruik werkmethoden die ontstaan van olienevel minimaliseren.

Technische voorschriften: Bij werkzaamheden met warme olie kan mechanische ventilatie noodzakelijk zijn.

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

Technische voorschriften bij 
opslag:

Sla het materiaal correct op om morsen en oliedampen te voorkomen.

Opslagomstandigheden: Bewaren in de gesloten originele verpakking op een droge plaats. Tegen vocht 
beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Smeermiddel.
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RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING
8.1. Controleparameters

Grenswaarden op de werkplaats:

CAS-nr.: Chemische naam: Als: Grenswaarden: Type: Aanduidinge
n:

Referenties:

- Olienevel (minerale olie) - 5 mg/m3 TGG-8 uur - MAC

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische
maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van 
inademing van dampen en olienevel tot minimum beperken.

Bescherming van de
ademhalingsorganen:

Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming 
niet nodig. Er moet ademhalingsbescherming gebruikt worden als de 
luchtvervuiling het toegestane niveau overschrijdt.

Bescherming van
de handen:

Gebruik beschermende handschoenen. Aangeraden wordt, handschoenen van 
Viton of van nitrilrubber te dragen.

Bescherming van de ogen: Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen.

Bescherming van de huid: Bij risico op spatten: Draag oliedichte veiligheidskleding.

Hygiënische maatregelen: Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. De olie moet altijd snel 
worden verwijderd met water en zeep of met een reinigingsmiddel voor de 
huid. Gebruik geen oplosmiddelen. Draag geen kleding en schoenen die met 
olie zijn verontreinigd en stop nooit een met olie doordrenkte doek in de zak.
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RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen: heldere vloeistof.

Kleur: Geel.

Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing.

pH: Niet van toepassing.

Smelt-/vriespunt: Niet bekend.

Kookpunt: Niet bekend.

Vlampunt: 166 °C  Cleveland Open Cup

Verdampingssnelheid: Niet bekend.

Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet van toepassing.

Ontploffingsgrenzen: 1-7%

Dampspanning: < 0.01 @ 20°C (kPa)

Dampdichtheid: Niet van toepassing.

Relatieve dichtheid: 0.854 (15°C)

Oplosbaarheid: Organische oplosmiddelen.

Verdelingscoëfficiënt (n-
octanol/water):

Niet bekend.

Zelfontstekings-
temperatuur (°C):

200°C - 410°C

Ontledingstemperatuur (°C): Niet bekend.

Viscositeit: 19 mm² /s @ 40°C

Ontploffingseigenschappen: Niet van toepassing.

Oxiderende eigenschappen: Niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Andere gegevens: -
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RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit: Stabiel onder normale temperatuursomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Geen onder normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden 
omstandigheden/stoffen:

Hitte, vonken, vlammen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar 
inwerkende materialen:

Sterk oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke 
ontledingsproducten:

Geen onder normale omstandigheden. Bij verhitting en brand kunnen 
koolmonoxide, kooldioxide en laagmoleculaire koolwaterstoffen ontstaan.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Sensibilisatie van de 
luchtwegen of van de huid:

Geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in 
geslachtscellen:

Geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid: Geen gegevens beschikbaar.

Voortplantingstoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

STOT - Eenmalige 
blootstelling:

Geen gegevens beschikbaar.

STOT - Herhaalde 
blootstelling:

Geen gegevens beschikbaar.

Gevaar bij inademing: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Inademing: In hoge concentraties kunnen dampen de luchtwegen irriteren tot irritatie van de 
keel en hoesten veroorzaken.

Contact met de huid: Langdurig of veelvuldig contact met de huid kan leiden tot roodheid, jeuk, irritatie, 
eczeem/vorming van kloven en acne door olie veroorzaakt. Wordt in acute 
toxische hoeveelheden niet door de huid geabsorbeerd. Product dat onder hoge 
druk onder de huid is geraakt kan cellen ernstig beschadigen en zelfs dodelijk 
zijn.

Contact met de ogen: Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.

Specifieke effecten: Gebruikte olie kan schadelijke contaminerende stoffen bevatten. Langdurig en 
herhaaldelijk contact met afgewerkte olie kan ernstige huidziektes o.a. dermatitis 
veroorzaken.
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RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit: Niet gekwalificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid: Potentieel afbreekbaar; blijft echter gedurende lange tijd in het milieu achter.

12.3. Bioaccumulatie

Potentieel bioaccumulerend: Het product bevat stoffen, die potentieel bioaccumulatief zijn. (log Pow >3)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Nauwelijks mobiel.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT/zPzB: Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Overige negatieve gevolgen: Oliefilm kan fysieke schade toebrengen aan organismen en het transport van 
zuurstof in het overgangsgebied tussen lucht / water of water / lucht verstoren.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalstoffen worden als gevaarlijk afval geclassificeerd. Afval moet in overeenstemming met de betreffende 
voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, 
ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1. VN-nummer

VN-nr.: -

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam: -

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse: -

14.4. Verpakkingsgroep

PG: -

14.5. Milieugevaren

Mariene verontreiniging: -

Milieugevaarlijke stof: -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen: -

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Vervoer in bulk: -
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RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale verplichtingen: Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155
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, inclusief 
wijzigingen.
Besluit van 14 oktober 1987 houdende regelen met betrekking tot de verpakking 
en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke preparaten.
Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden 
op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Regeling Europese afvalstoffenlijst, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

CSA-status Niet medegedeeld.

Bewoordingen van 
gevarenaanduidingen:

 

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

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

De gebruiker moet worden geïnformeerd over de juiste wijze van gebruik en moet bekend zijn met de in dit 
informatieblad vermelde instructies.

Hantering van afgewerkte oliën:
Bescherm uw gezondheid - vermijd langdurig en herhaald contact met de huid. Was de huid met water en zeep. 
Bescherm uw milieu - verontreinig niet het riool, het oppervlaktewater of de bodem. Vraag de lokale instanties 
naar instructies m.b.t. het afvoeren van afgewerkte oliën.

De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het 
product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de 
gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik 
van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker.

-
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