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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     NUTRA SUPRASOL S EP2 
Productcode     N.80101 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

2.2. Mengsels. 
Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening REACH (CE) n° 1907/2006. 
Andere gegevens: 
Synthetische smeermiddel voor de voedselverwerkende industrie. 
 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 

3.1. 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. 
 
3.2. Etiketteringselementen 
Indeling overeenkomstig verordening (CE) n° 1272/2008 en zijn aanpassingen 
Extra etikettering: 
 
3.3. 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. 
 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 

4.1. Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen. 
- Inademing :  
In geval van accidenteel inademen van dampen, slachtoffer in frisse lucht brengen. 
- Contact met de ogen :  
Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. 
- Contact met de huid :  
Wassen met zeep en water. 
- 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. 
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt. 
Bij brand kunnen irriterende en/of giftige gassen ontstaan. 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden. 
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 

 

 

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. 
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 overafvalverwerking. 
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. 
Vermijd directe contact met het product. 
De nodige maatregelen nemen om risico’s te verminderen, vooral voor producten zijnde in gebruik of reeds gebruikte producten. 
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. 
 
7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen gegevens beschikbaar. 
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 

8.1. Controleparameters : 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
8.2. 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.. 
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:   vaste tot zachte kneedbare stof 
Kleur   witachtig 
Belangrijke informatie aangaande de gezondheid, veiligheid en omgeving. 

pH:   Geen informatie beschikbaar 
Kookpunt/kookbereik:   Geen informatie beschikbaar 
Vlampunt:   93°C < PE <= 100°C 
Dampspanning:   Minder dan 110 kPa (1.10 bar). 
Dichtheid:   < 1 
Mengbaarheid:   Niet mengbaar met water 
Oplosbaarheid:   Onoplosbaar 
Smeltpunt:   Geen informatie beschikbaar 
Zelfontbrandingstemperatuur:   Geen informatie beschikbaar 
Decompositie   Geen informatie beschikbaar 
 
9.2. Overige informatie 
Voor meer informatie zie technische fiche van het product.     
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

10.1. Reactiviteit. 
Geen reactiviteit onder normale gebruiksomstandigheden. 
 
10.2. Chemische stabiliteit. 
Dit mengsel is stabiel onder de hanterings- en bewaarcondities zoals aanbevolen in rubriek 7. 
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties. 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
10.4. Te vermijden omstandigheden. 
Warmte, vonken, ontstekingspunten, vlammen… 
 
10.5. Incompatibele materialen. 
Blijf weg van: 
-Sterke oxidatiemiddelen. 
 
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. 
 
11.1.1. Stoffen 
Geen toxicologische gegevens beschikbaar over de stoffen 
 
11.1.2. Mengsel 
Acute toxiciteit: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
Huidcorrosie/-irritatie: 
Kan irritaties veroorzaken bij regelmatig of langdurig gebruik 
Ernstig oogletsel / oogirritatie: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: 
Inhaleren of inademen van grote concentraties dampen kan ernstige irritaties aan de luchtwegen veroorzaken.  
Mutageniteit in geslachtscellen: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
Kankerverwekkendheid: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
Reproductie toxiteit: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
STOT bij eenmalige blootstelling: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
STOT bij herhaalde blootstelling: 
Geen gevaarlijk materiaal op basis van de componentgegevens. 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

12.1. Toxiciteit 
Product wordt niet erkend als gevaarlijk voor het milieu. 
 
12.1.2. Mengsels 
Er is geen informatie beschikbaar over de aquatische toxiciteit over het mengsel. 
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 
12.3. Bioaccumulatie potentieel 
Het product is niet bioaccumulerend. 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem 
-Water: onoplosbaar. 
Absorbeert aan aarde na vrijkoming. 
 
12.5. Resultaten van PBT -en zPzB-beoordeling 
Dit product wordt als niet PBT en zPzB beschouwd. 
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12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen informatie beschikbaar. 
 
 
 
 

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): 
13 08 99 * niet elders genoemd afval 
 
 

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 2013 – IMDG 2012 – OACI/IATA 2014). 
 

 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel. 
Informatie over indeling en etikettering in sectie 2: 
De volgende voorschriften zijn in acht genomen: 
-Richtlijn 67/548/CEE en zijn aanpassingen 
-Richtlijn 1999/45/CE en zijn aanpassingen 
-Verordening (CE) n° 1272/2008 gewijzigd door de verordening (UE) n° 487/2013 
-Verordening (CE) n° 1272/2008 gewijzigd door de verordening (UE) n° 758/2013 
-Verordening (CE) n° 1272/2008 gewijzigd door de verordening (UE) n° 944/2013 
-Verordening (CE) n° 1272/2008 gewijzigd door de verordening (UE) n° 605/2014 
-Informatie over de verpakking: 
Geen informatie beschikbaar. 
-Speciale bepalingen: 
Geen informatie beschikbaar. 
Beroepsziekten volgens de Franse arbeidswetgeving: 
N° TMP  Formulering 
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. 
Volgens de richtlijnen 67/548/CEE, 1999/45/CE en zijn aanpassingen. 
Voor dit mengsel is geen labelelement vereist. 
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). 

 

 


