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Symbolen :

Verantwoordelijke verdeler : In geval van nood :
PYPE PRODUCTS Antigifcentrum België : 070/245.245
Bruggestraat 66
B-8840 STADEN BELGIUM
Tel : 0475/65.21.94 – 051/70.09.61
Fax : 051/70.09.68
E-mail : info@pypro.be Website : www.pypro.be

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING

Handelsnaam GREASE MULTI MOLY 2
Productcode P. 09020
Identificatie van het product

- aard van het product Consistentie : NLGI 2
- gebruik van het product smeervet
- identificatie van de onderneming zie hoofding veiligheidsinformatieblad

telefoonnummer in geval van nood zie hoofding veiligheidsinformatieblad

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component Inhoud CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nr. Indeling

Zinkalkyl Dithiofosfaat < 1 % ------- / 272-028-3 / -------

Symbo(o)l(en) : Xi N
R-zinnen 38-41-51/53

Mineral oil based lithium grease ong. 100 % ------- / ------- / -------
with additives

Symbo(o)l(en) :
R-zinnen

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijke risico’s : brandbaar
Milieugevaar : niet makkelijk biologisch afbreekbaar
Symptomen bij gebruik
- Contact met de huid : een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp
- Inademing : in frisse lucht laten ademen. Rusten
- Contact met de huid : huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Contact met de ogen : in geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : schuim, poeder, koolstofdioxide
Niet geschikt : geen sterke waterstraal gebruiken
Speciale blootstellingsrisico’s : bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn
Brand- en explosiebeveiliging : autonoom ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen

handschoenen

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

Milieu voorzorgsmaatregelen : niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Bij morsen of lekkage : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Het product

indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Het gemorste
product collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat.
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7. HANTERING EN OPSLAG

Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.
Opslag : uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Droog

houden en in goed gesloten verpakking bewaren.
Bewaren bij een temperatuur beneden de 50°C.

Behandeling : indien contact met de ogen of huid waarschijnlijk is, aangepaste bescherming dragen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke beveiliging:
- handbescherming : in geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
- Huidbescherming : wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming : bril
*Beroepsmatige blootstelling :
Gebaseerd op ACGIH TLV wordt een concentratie van 5 mg/m3 olienevel (TWA, 8-urige werkdag) aanbevolen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische vorm : Consistentie : NLGI 2
Kleur : Zwart.
Geur : olie
Dichtheid [g/dm³] : <1000 g/dm3 (25°C)
Oplosbaarheid in water : niet mengbaar.
Vlampunt [°C] : >150

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende middelen. Zuren. Basen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inademing : Hoge temperaturen of mechanische actie kan irriterend zijn voor de neus, de keel en de longen.
Contact met de huid : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.
Contact met de ogen : Licht irriterend
Inslikken : kan ongemak veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

*Persistentie en afbreekbaarheid : niet makkelijk biologisch afbreekbaar.
Mobiliteit : wordt niet geacht mobiel te zijn in de bodem. Het product blijft op het water drijven.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering : op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : niet gereglementeerd

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en) : Geen.
* R-Zinnen : Geen
* S-Zinnen : Geen
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16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van de R-Zinnen van § 2 : R38 – Irriterend voor de huid
R41 – Gevaar voor ernstig oogletsel
R51/53 – Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

Alle bestanddelen zijn opgesomd in de Europese inventaris. De bovenvermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Hoewel zij
het product op technisch gebied en op gebied van veiligheid beschrijven, geven zij geen absolute zekerheid wat de eigenschappen betreft en
maken zij geen deel uit van een wettelijk geldende overeenkomst. Dit gegevensblad is een blad met veiligheidsgegevens volgens 2001/58/EG.
Voor producten welke geen deel uitmaken van de classificatie volgens de EG-lijsten is dit gegevensblad opgesteld op vrijwillige basis.
Afwijzing van aansprakelijkheid: de informatie in deze MSDS wordt verkregen uit bronnen die, naar het beste weten, betrouwbaar zijn. De
informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de correctheid. De condities of
methoden van hantering, opslag, gebruik of het ontdoen van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel buiten
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid. Aanspraken voor verliezen,
beschadiging of onkosten die op welke wijze dan ook kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag het gebruik of het ontdoen van het
product zullen uitdrukkelijk worden afgewezen. Deze MSDS wordt samengesteld en dient uitsluitend voor dit product.
Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product is het mogelijk dat deze MSDS niet van toepassing is.
PYPE PRODUCTS wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.
Zie TF GREASE MULTI MOLY 2 P.09020
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