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1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING

Handelsnaam: NUTRA CODASOL 2
Productcode: N.80105

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig verordening (CE) n° 1272/2008 en zijn aanpassingen
Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening REACH (CE) n° 1907/2006.

Indeling overeenkomstig de richtlijnen 67/548/CEE, 1999/45/CE en zijn aanpassingen
Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening REACH (CE) n° 1907/2006.

2.2. Etiketteringselementen
Indeling overeenkomstig verordening (CE) n° 1272/2008 en zijn aanpassingen
Voor dit mengsel zijn geen etiketteringselementen vereist.

2.3. Andere gevaren
Dit mengsel bevat geen ‘zorgwekkende stoffen’ (SVHC)>= 0.1 % gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen
overeenkomstig artikel 57 REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling als PBT of vPvB, overeenkomstig XIII volgens verordening REACH (CE) n° 1907/2006.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Mengsels.
Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening REACH (CE) n° 1907/2006

2.2. Mengsels.
Samenstelling:
Product op basis van wit olieproduct CODEX.
Informatie over de samenstelling:
De inhoud in HAP met minerale oliën (methode IP 346/80) en <3%.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen.
- Inademing :
In geval van accidenteel inademen van dampen, slachtoffer in frisse lucht brengen, onmiddellijk een arts raadplegen.
- Contact met de ogen :
Grondig spoelen met veel water gedurende 15 minuten, ook onder de oogleden, vooral als er roodheid of visueel ongemak optreedt,
doorverwijzen naar een oogarts.
- Contact met de huid :
Vervuilde kleding uittrekken en de huid onmiddellijk gedurende 10 tot 15 minuten met veel water wassen. Kleding wordt pas na het wassen
hergebruikt.
- Inslikken :
GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :
Onbekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.
De symptomen behandelen.
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen.
Geschikte blusmiddelen : CO2, droog chemisch product of schuim gebruiken.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen harde waterstraal gebruiken, deze kan de brand verspreiden.
In het algemeen wordt water niet aanbevolen, omdat het misschien niet effectief is, maar het kan wel worden gebruikt om aan brand
blootgestelde vaten te koelen en dampen te verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.
Bij brand kunnen irriterende en/of giftige gassen ontstaan. Blootstelling kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
De rook niet inademen.
In het geval van een brand, kan volgende gevormd worden:
-koolmonoxide (CO)
-kooldioxide (CO2)
-lichte en gevarieerde koolwaterstoffen, roet en andere roetdeeltjes.

5.3. Advies voor brandweerlieden.
Geen info beschikbaar.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Raadpleeg de beschermende maatregelen opgesomd in sectie 7 en 8.
Opgelet, product kan heel glad zijn op de vloer.
Vermijd contact de huid en de ogen.
Vervuilde kleding onmiddellijk uittrekken.
Voor de hulpdiensten
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen.
Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal.
Reinigingsmethoden
Gemorst product absorberen met zand of ander niet-brandbaar absorberend materiaal en overbrengen naar containers voor latere verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken.
Zie rubriek 13 voor bijkomende informatie over afvalverwerking
Zie rubriek 5 over brandbestrijdingsmaatregelen
Zie rubriek 2 voor gevarenomschrijving
Zie rubriek 4 voor eerste hulpmaatregelen
Zie rubriek 8 voor persoonlijke voorzorgsmaatregelen

7. HANTERING EN OPSLAG

Vereisten voor opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar het mengsel wordt verwerkt.
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.
Handen wassen na elk gebruik.
Brandpreventie :

Toegang verbieden voor ongeautoriseerde personen.
Aanbevolen apparatuur en procedures :
Voor persoonlijke bescherming, zie paragraaf 8.
Gelieve zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen dat op het etiket vermeld staan, evenals de voorschriften voor arbeidsbescherming.
Verboden procedures en apparatuur :
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het mengsel.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.
Opslagvoorwaarden
In goed gesloten verpakkingen bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Aanbevolen om te bewaren bij een temperatuur van 5 à 40°C.
Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur.
Verpakking
Bewaar altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als het originele.
Aanbevolen type verpakkingen:
-Vaten
-Emmers
Geschikte verpakkingsmaterialen:
-Gecoat staal
PEHD contact op te nemen met uw leverancier om de verrekening te controleren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar.
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters :
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :
Bevat minerale olie. Grenswaarde voor blootstelling aan olienevel (VLE): 10 mg/m³ per 15 min; gemiddelde blootstellingswaarde aan olienevel
(VME): 5mg/m³ per 8 uur.
8.2. Blootstellingscontroles
Maatregelen ter beheersing van blootstelling, individuele beschermingsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen
Pictogram om verplichte beschermingsmiddelen te dragen.

Gebruik steeds proper en goed onderhouden beschermingsuitrusting.
Bewaar de beschermingsuitrusting ook steeds in een propere omgeving, weg van het werkgebied.
Bij gebruik, niet eten, drinken of roken.
Verontreinigde kleding altijd wassen voor hergebruik. Voorzie voldoende verluchting, zeker bij gesloten plaatsen.
Oog-/gelaatsbescherming :
Aanraking met de ogen vermijden.
Bescherming van de handen :
Draag geschikte beschermende handschoenen in geval van langdurig of herhaald contact met de huid.
Waterdicht en oliebestendige beschermende handschoenen.
Veiligheidshandschoenen in nitrilrubber, dikte ≥0,38 mm – doorbraaktijd >480 minuten.  
Lichaamsbescherming :
Het personeel draagt kledij dat regelmatig dient gewassen te worden.
Goed afwassen van de bevuilde lichaamsdelen en na contact met het product.
Draag geschikte veiligheidskleding en veiligheidsschoenen.
Hygiëne maatregelen :
Vermijd langdurig en herhaald contact met de huid. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
Niet drinken, eten of roken op de werkplaats.
Draag steeds beschermingskleding en veiligheidsschoenen.
Ademhalingsbescherming
Niet nodig bij normale gebruiksomstandigheden.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.
Algemene informatie
Fysieke staat: Vloeibare vloeistof.
Belangrijke informatie aangaande de gezondheid, veiligheid en omgeving.

pH: Geen informatie beschikbaar
Kookpunt/kookbereik: Geen informatie beschikbaar
Vlampunt: Geen informatie beschikbaar
Dampspanning: Minder dan 110 kPa (1.10 bar).
Dichtheid: < 1
Mengbaarheid: Niet mengbaar met water
Oplosbaarheid: Onoplosbaar
Smeltpunt: Geen informatie beschikbaar
Decompositie Geen informatie beschikbaar

9.2. Overige informatie
Oplosbaar in een groot aantal gangbare organische oplosmiddelen.
Zelfontbrandingstemperatuur: >250°C (ASTM E-659).
Gebruikstemperatuur van -25°C à + 180°C.
Voor meer informatie zie technische fiche van het product.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit.
Geen reactiviteit onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit.
Geen gegevens beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties.
Niet in contact brengen met sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren of basis en niet blootstellen aan hoge temperaturen.

10.4. Te vermijden omstandigheden.
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Warmte, vochtigheid.

10.5. Incompatibele materialen.
Blijf weg van:
-Sterke oxidatiemiddelen.
-Sterke zuren.
-Sterke basis.

10.6. Gevaarlijke ontledingsprocucten
Kan thermische ontleding vormen :
-koolmonoxide (CO)
-koolstofdioxide (CO2)
Gevaarlijke ontledingsproducten mogen niet gevormd worden gedurende de normale opslag.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten.
Geen gegevens beschikbaar.
Acute toxiciteit:

DL50 > 2000 mg/kg
DL50 > 2000 mg/kg

Ernstige oogletsels/oogirritatie:
Spetters in de ogen kunnen irritatie veroorzaken.
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:
Niet-sensibiliserend voor de huid.
Langdurig of herhaald contact met het preparaat kan natuurlijk vet van de huid verwijderen en dermatitis veroorzaken.
Allergische contactallergieën en absorptie door de epidermis.
Mutageniteit in geslachtscellen:
Niet-mutageen.
Kankerverwekkendheid:
Niet-kankerverwekkend
Reproductie toxiteit:
Niet-reproductitief.
Informatie over mengsels en informatie over stoffen.
Gebaseerd op onderdeelgegevens of soortgelijke producten.
Overige informatie
Dit product is samengesteld uit sterk geraffineerde minerale oliën en andere bestanddelen die als niet-cerogeen worden beschouwd. Alle oliën
in dit product bleken in het onderzoektijdvak 346-test minder dan 3% extraheerbare producten te bevatten.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Substanties
Er is geen informatie beschikbaar over de aquatische toxiciteit van de substanties.

Mengsels
Gebaseerd op onderdeelgegevens of soortgelijke producten.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie potentieel
Bevat mogelijks bioaccumulerende bestanddelen.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Half vast onder de meeste omgevingscondities, dus over het algemeen niet erg mobiel op de grond. Onoplosbaar, het product drijft op water.

12.5. Resultaten van PBT -en zPzB-beoordeling
Dit product wordt als niet PBT en zPzB beschouwd.

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen informatie beschikbaar.
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13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Het juiste afvalbeheer van het mengsel en de verpakking moet worden bepaald overeenkomstig de bepalingen volgens richtlijn 2008/98/CE.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Niet gieten in (water)afvoeren.
Afval:
Afbalbeheer wordt gedaan zonder de gezondheid van de mens in gevaar te brengen en zonder het milieu schade toe te brengen, en met name
zonder enige risico’s te creëren voor water, lucht, bodem, fauna of flora.
Recyclage of verwijdering te voldoen aan de geldende wetgeving, bij voorkeur door een erkend aangewezen bedrijf.
Grond en water niet verontreinigen met het afval, niet openbaar weggooien.
Verontreinigde verpakking:
Leeg de container volledig. Bewaar het etiket op de container.
Overhandigen aan een goedgekeurde ontdoener.
Afvalcodes (Beslissing 2001/573/CE, Richtlijn 2006/12/CEE, Richtlijn 94/31/CEE over gevaarlijk afval):
12 01 12 * afval van was en vetten.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Vrijgesteld van transportclassificatie en etikettering.
Vervoer het product in overeenstemming met de bepalingen van ADR op de openbare baan, de RID via de spoorwegen, de MDG bij zeevracht
en OACI/IATA bij luchtvervoer (ADR 2011 – IMDG 2010 – OACI/IATA 2011).

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.
De volgende voorschriften zijn in acht genomen:
Geen data beschikbaar.
Beroepsziekten: N° 36. Ziekten veroorzaakt door oliën en vetten van minerale of synthetische oorsprong
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
Geen informatie beschikbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons onbekend zijn, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op onze
kennis en de nationale en communautaire regelgeving.
Het mengsel mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze vermeld in rubriek 1 of zonder eerst schriftelijke gebruiksinstructies te
hebben verkregen.
Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan de vereisten van de
lokale wet- en regelgeving.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt beschouwd als een beschrijving van de veiligheidsvereisten voor het mengsel en niet als
garantie voor de eigenschappen van het mengsel.
Afkortingen:
ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods.
IATA: International Air Transport Association.
OACI: Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
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