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SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT 
Beschrijving: Mengsel van organische oplosmidde-
len. 
Gevaarlijke inhoudstoffen: 
Ingrediënt: Xyleen  Inhoud: 1-5%  

CAS Nr.: 1330-20-7 Einecs: 215-535-7 

Symbool : Xn R-zinnen: 10-20/21-38 

 

Ingrediënt: Naphtha* Inhoud: 60-100% 

CAS Nr.: 64742-49-0 Einecs: 265-151-9 

Symbool : Xn, F, N R-zinnen: 11-38-51/53-65-67 

 

Ingrediënt: Naptha* Inhoud: 5-10% 

CAS Nr.: 64742-82-1 Einecs: 265-185-4 

Symbool : Xn, N R-zinnen : 10-51/53-65-66-67 

 

Ingrediënt: Naptha* Inhoud: 1-5% 

CAS Nr.: 64742-48-9 Einecs: 265-150-3 

Symbool : Xn R-zinnen : 10-65-66 

 

Ingrediënt: Isopropanol Inhoud: 10-30% 

CAS Nr.: 67-63-0 Einecs: 200-661-7 

Symbool : Xi, F R-zinnen : 11-36-67 

 

*(Petroleum) 

De volledige tekst voor alle R-zinnen staat in de aanvullen-

de informatie. 

 

 
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
Gevaaromschrijving:  
F: Licht ontvlambaar 
Xn: Schadelijk 
N: Milieugevaarlijk 
Speciale gevaarsomschrijving voor mens en 
milieu: 
R11: Licht ontvlambaar 
R38: Irriterend voor de huid 
R51/53: Vergiftig voor in het water levende orga-
nismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken. 
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. 
Classificatiesysteem:  
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-
lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de 
vakliteratuur en van de onderneming. 
 
 

EERSTE HULP 
Algemeen: Als medische hulp nodig is, laat dan dit 
veiligheidsblad aan de behandelend arts zien. 
Inhalatie: Frisse lucht toevoeren. Raadpleeg arts bij 
klachten. 
Huid: Verontreinigde kleding verwijderen en de 
huid wassen met water en zeep. 
Ogen: Gedurende verscheidene minuten de ogen 
met stromend water spoelen waarbij de ogen 
worden opengehouden. Raadpleeg een arts als de 
klachten aanhouden. 
Inslikken: Spoel de mond. GEEN braken opwekken. 
Raadpleeg een arts. 
 
 
BRANDBESTRIJDING EN PREVENTIE 
Geschikte blusmiddelen: Kooldioxide (CO2), 
bluspoeder of alcoholbestendig schuim. 
Niet geschikt: Waterstraal. 
Speciale voorzorgsmaatregelen: Draag bescher-
mende kleding/uitrusting bij het bestrijden van de 
brand. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij onvolledige 
verbranding kan koolmonoxide (CO) ontstaan. 
 
 
MAATREGELEN BIJ MORSEN OF LEKKAGE 
Persoonlijke maatregelen: Draag beschermende 
kleding. Niet-beschermde personen op afstand 
houden. 
Milieumaatregelen: Voorkom dat het product 
terechtkomt in de riolering, het oppervlaktewater of 
het grondwater. 
Opruimmethode: Zorg voor voldoende ventilatie. 
Verzamel de gemorste hoeveelheid met een vloei-
stofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, 
universele binder, zaagmeel). 
 
 
HANTERING EN OPSLAG 
Hantering: Zorg voor goede ventilatie/afzuiging op 
de arbeidsplaats. Ontstekingsbronnen op afstand 
houden – niet roken. 
Opslag: Op een koele, droge plaats bewaren in 
goed gesloten vaten. Opslag gescheiden houden 
van sterke zuren en sterke oxidatiemiddelen. 
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BLOOTSTELLINGSGRENSWAARDEN EN PERSOON-
LIJKE BESCHERMING 
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van 
technische installaties: 
Geen aanvullende gegevens. Zie hantering en 
opslag. 
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de 
arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: 
Ingrediënt: Xyleen  Waarde: MAC  

CAS Nr.: 1330-20-7 TGG 8 uur: 50 ppm. 

 

Ingrediënt: Naphtha* Waarde: MAC 

CAS Nr.: 64742-49-0 TTG 8 uur: 299 ppm. 

 

Ingrediënt: Naptha* Waarde: MAC 

CAS Nr.: 64742-82-1 TTG 8 uur: 61 ppm. 

 

Ingrediënt: Naptha* Waarde: MAC 

CAS Nr.: 64742-48-9 TTG 8 uur: 197 ppm. 

 

Ingrediënt: Isopropanol Waarde: MAC 

CAS Nr.: 67-63-0 TTG 8 uur: 250 ppm. 

*(Petroleum) 

Persoonlijke bescherming 
-van ademhalingsorganen: Zorg voor voldoende 
ventilatie tijdens gebruik. 
-van de handen: Veiligheidshandschoenen 
-van de ogen: Niet noodzakelijk, indien gebruikt 
zoals voorgeschreven. 
Hygiënische adviezen: Was de handen na elke 
werkperiode, voor het eten, roken en voor het naar 
het toilet toe gaan. 
 
 
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
Voorkomen: Vloeibaar 
Kleur: Helder 
Geur: Karakteristiek 
Kookpunt of –traject: Niet bepaald 
Smeltpunt of –traject: Niet bepaald 
Vlampunt: -2,0°C 
Zelfontsteking: Het product is niet uit zichzelf 
ontbrandend. 
Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontplof-
fingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffings-
gevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. 
Explosiegrenzen: 
onderste grens: 0,6 vol% 
bovenste grens: 12,0 vol% 
Dichtheid: 0,744 +/- 0,006 g/cm³ 
Oplosbaarheid in water: Niet resp. gering meng-
baar 
V.O.S.: 744 g/l 

STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit: Geen ontleding bij gebruik volgens 
voorschrift. 
Te voorkomen omstandigheden: Contact met 
oxidatiemiddelen. 
Onverdraagzame materialen: Oxidatiemiddelen. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij onvolledige 
verbranding is de vorming CO mogelijk. 
 
 
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Primaire aandoeningen 
-op de huid: Irritatie. 
-aan het oog: Kan irritatie veroorzaken. 
 
 
ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Algemene informatie: Gevaar voor water klasse 2 
(Zelfclassificatie): gevaar voor water. 
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in 
de riolering. 
 
 
AFVALVERWERKING 
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
 
 
TRANSPORTINFORMATIE 
Vervoer over land ADR/RID: 
UN Nummer: 1993 
ADR/GGVS/E klasse: 3 Brandbare vloeistof 
Classificatiecode: F1 
Vervoerscategorie: 2 
Verpakkingsgroep: II 
Etiket(ten): 3 
Gk gr: 30GF1-II 
Gevaarsidentificatienr.: 33 Zeer brandbare vloeistof 
(vlampunt lager dan 23°C) 
Omschrijving van het goed: BRANDBARE VLOEISTOF, 
N.E.G., (white spirit, isopropylalcohol). 
Vervoer per zeeschip: 
UN Nummer: 1993 
IMDG Klasse nr: 3 
Verpakkingsgroep: II 
EmS Nr.: 3-07 
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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Kenmerking volgens EG-richtlijnen: Het product is 
volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale 
wetgeving geclassificeerd en gekenmerkt. 
Xn: Schadelijk 
F: Licht ontvlambaar 
N: Milieugevaarlijk 
R-zinnen: 
11: Licht ontvlambaar 
38: Irriterend voor de huid 
51/53: Vergiftig voor in het water levende organis-
men; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 
65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken. 
67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. 
S-zinnen: 
2: Buiten bereik van kinderen bewaren. 
16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – 
Niet roken. 
23: Damp niet inademen. 
51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. 
61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om specia-
le instructies/veiligheidskaart. 
62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct 
een arts raadplegen en de verpakking of het etiket 
tonen. 
Nationale voorschriften: Tevens vereist in Neder-
land voor consumentenproducten: KCA-logo (Klein 
Chemisch Afval) 
Gevaarklasse v. water: WGK 2 (zelfclassificatie): 
gevaarlijk voor water. 
 
 
AANVULLENDE INFORMATIE 
R-zinnen (Volledige tekst): 
R10: Ontvlambaar. 
R11: Licht ontvlambaar. 
R20/21: Schadelijk bij inademing en bij aanraking 
met de huid. 
R36: Irriterend voor de ogen. 
R38: Irriterend voor de huid. 
R51/53: Vergiftig voor in het water levende orga-
nismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken. 
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of 
gebarsten huid veroorzaken. 
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. 


