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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      NUTRASTANE VACALIM FD 20 S 
Productcode     N.80008 
Identificatie van het product 

- aard van het product   vloeibaar 
- gebruik van het product   verschillende industriële toepassingen (voedingsindustrie) 
- identificatie van de onderneming  zie hoofding veiligheidsinformatieblad 

telefoonnummer in geval van nood   zie hoofding veiligheidsinformatieblad 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
 

Stof of preparaat  : preparaat 
Gevaarlijke bestanddelen : geen 
Andere bestanddelen : Product op basis van sterk geraffineerde paraffinische oliën en synthetische producten (Esters) 
 
 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
 

Gezondheidsrisico’s  : Bij normaal gebruik vormen de paraffinische oliën en de andere componenten van dit product geen 
gevaar voor intoxicatie. Het is noch irriterend voor de ogen noch voor de huid en zou geen allergische 
reacties teweeg brengen. 

Gevaren voor het milieu  : testen op gelijkaardige nieuwe producten tonen aan dat het weinig gevaarlijk is voor het leven op het 
land en in het water en dat het intrinsiek biologisch afbreekbaar is. 

 
 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
 

Eerste hulp 
- Inademing   : het risico bestaat slechts voor oliën die een belangrijk deel zeer lichte distillaten bevatten, of door de 

vorming van aërosolen of bij opwarming van het product aan hoge temperatuur. Men kan irritatie van de 
mond en gastro-intestinale  kanalen constateren. Bij blootstelling aan belangrijke concentraties van 
dampen, aërosolen en rook, de persoon in open lucht brengen, hem warm houden en laten rusten. 

- Contact met de huid   : onmiddellijk met veel water wassen. Verontreinigde kledij uittrekken. Langdurig of herhaald contact 
kan kortstondige irritatie veroorzaken. Indien de huid door een stroom onder hoge druk getroffen wordt, 
is er een risico van introductie in het organisme: het slachtoffer dient naar het hospitaal te worden 
overgebracht zelfs zonder zichtbare wonde. 

- Contact met de ogen   : onmiddellijk wassen met veel water. Als ontsteking of irritatie voortduurt, een arts raadplegen. 
- Inname     : geen braken opwekken om het risico van opname in de luchtwegen te vermijden. Raadpleeg een arts. 
 
 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
 

Geschikte blusmiddelen    : Koolzuur, poeder, schuim, watermist (nevel) 
Ongeschikte blusmiddelen   : waterstraal. 
Risico’s bij blootstelling aan het product : onvolledige verbranding en pyrolyse vormen min of meer toxische gassen zoals Co, Co2, 

verschillende koolwaterstoffen, aldehydes enz. evenals roet. Het inademen ervan kan zeer 
gevaarlijk zijn. 

Speciale uitrusting bij brandbestrijding  : ademhalingsapparatuur. 
Speciale interventies methodes  : de recipiënten die bedreigd worden door het vuur koelen met verneveld water. 
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6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 
 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  : antispatbril of een gezichtsmasker met veiligheidsbril. Veiligheidshandschoenen (plastic, 
ondoordringbaar). Geschikte beschermende kledij. 

Milieu-voorzorgsmaatregelen : voorkom dat het product in de riool of in het oppervlaktewater terecht komt. Te gebruiken in 
overeenstemming met de procedures voor goede industriële hygiëne en veiligheid. 

Reinigingsmethode 
Grond  : verzamelen en opnemen met fysische middelen. Het product opnemen met een geschikt materiaal, 

zoals papier of zaagsel. 
Water : waarschuw politie en/of brandweer. 
 
 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 
 

Opslag  : verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Niet opslaan in nabijheid van ontvlambaar 
(brandbaar) materiaal. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Enkel kranen, leidingen, 
recipiënten, enz…. gebruiken die bestand zijn tegen koolwaterstoffen. Bij voorkeur in de originele verpakking 
bewaren: bij omschakeling van verpakking dient men alle aanwijzingen op het gevarenetiket, indien aanwezig, op 
de nieuwe verpakking aan te brengen. 

Behandeling  : niet roken. Vermijd de nabijheid van hete oppervlakken, open vuur of vonken. Behandelen in goed geventileerde 
ruimte. Voorkom contact met sterke oxidatiemiddelen. 

 
 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
 

Aanbevolen technische maatregelen 
- TLV : goed ventileren. 
 : 10 mg/m³ (15 min) – olienevel 
 : 5 mg/m³ (8 uren) – olienevel 
- MAC : niet vastgesteld 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Ademhalingsbescherming  : geen. 
- Huidbescherming  : veiligheidshandschoenen (plastic, ondoordringbaar) te gebruiken in overeenstemming met de 

procedures voor goede industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kledij uittrekken. 
- Oogbescherming : veiligheidsbril/scherm. 
 
 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 

Fysische toestand  : vloeibaar 
Uitzicht/kleur  : transparant  
Geur  : karakteristiek 
pH-waarde  : niet van toepassing 
pH-waarde in water : niet van toepassing 
Kookpunt/kooktraject  : niet bepaald 
Pourpoint : -18°C (ASTM D97) 
Vlampunt : >205°C (ASTM D93) 
Ontledingstemperatuur : niet bepaald 
Zelfontbrandingstemperatuur : 256°C (ASTM E659) 
Explosiegrenzen : niet bepaald 
Dampspanning : verwaarloosbaar bij de gebruikelijke temperaturen van stockage, behandeling en gebruik. 
Relatieve dampspanning : niet bepaald 
Dichtheid bij 20°C  : 0.882 (kg/dm³) 
Oplosbaarheid in water  : onoplosbaar, niet mengbaar met water 
Vetoplosbaarheid : oplosbaar in een groot aantal gebruikelijke solventen 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) : niet bepaald 
Kinematische viscositeit bij 40°C mm²/s   : 68 
Kinematische viscositeit bij 100°C mm²/s : 11.2 
Ontvlammingsgrenzen in de lucht         : de onderste ontvlambaarheidsgrens voor oliemist wordt bereikt bij concentraties in orde van             

         grootte van 45g/m³. 
 
 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
 

Stabiliteit  : stabiel 
Te vermijden omstandigheden : vermijd de nabijheid van hete oppervlakken, open vuur of vonken. 
Te vermijden materialen : voorkom contact met sterke oxidatiemiddelen 
Gevaarlijke ontledingsproducten : onvolledige verbranding en pyrolyse produceren meer of minder toxische gassen zoals CO, CO2, 

verscheidene koolwaterstoffen, aldehyden enz. evenals roet. 
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Oraal (rat) LD50  : (heeft betrekking op de actieve component) 
  : > 5000 mg/kg 
Dermaal (konijn) : (heeft betrekking op de actieve component) 
 : > 2000 mg/kg 
Inademing (rat/4u) LC 50 : niet bepaald 
Inslikken : bij normaal gebruik is het risico te verwaarlozen. 
Contact met de huid : opname langs de huid is waarschijnlijk niet voldoende om incidenten te veroorzaken: met dient 

nochtans herhaaldelijke en langdurige blootstelling te vermijden, in het bijzonder bij personen die 
aanleg hebben voor huidaandoeningen. Karakteristieke huidletsels kunnen zich voordoen als gevolg 
van langdurig en herhaaldelijk contact, ook met gecontamineerde kleding. 

Inademing : bij normaal gebruik is het risico te verwaarlozen. 
Andere gegevens : geen enkel beschikbaar gegeven duidt aan dat componenten die aanwezig zijn aan een hogere 

concentratie dan 0,1% cancrogene reactie teweeg brengen. 
 
 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Milieu - effecten 
- LC50 (regenboogforel/96u)  : niet bepaald 
- EC50 (Daphnia Magna/24u)   : niet bepaald 
- EC 50 algen (selenastrum capricornutum : niet bepaald 
- EC50 Lenna     : niet bepaald 
Aquatische toxiciteit 
Biologische afbreekbaarheid   : afwezigheid van experimentele gegevens over het afgewerkte product. Het deel ‘minerale 

olie’ van het nieuwe product is intrinsiek biologisch afbreekbaar. Sommige componenten 
kunnen niet biologisch afbreekbaar zijn. 

Andere gegevens : het nieuwe product wordt niet gevaarlijk voor planten op het land beschouwd. Het wordt als 
weinig gevaarlijk beschouwd voor waterorganismen, geen gegevens bekend over het 
gebruikte product. Onder normale omstandigheden zal het product geen storingen 
veroorzaken in biologische waterzuiveringsinstallaties. 

 
 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 
 

Verwijdering van het product  : op een veilige manier opruimen in overeenstemming met plaatselijke reglementering. Toegestane 
verwijdering. Voorkom dat het product onverdund in riool/oppervlaktewater terecht komt. 

Verwijdering van verpakking : op een veilige manier verwijderen, in overeenstemming met plaatselijke reglementering. Toegestane 
verwijdering. 

 
 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 
 

RID/ADR   : volgens deze wetgeving niet geclassificeerd. 
UN nummer   : volgens deze wetgeving niet geclassificeerd. 
IMO-IMGD code   : volgens deze wetgeving niet geclassificeerd. 
Samenladingsgroep  : niet van toepassing 
ICAO/IATA   : volgens deze wetgeving niet geclassificeerd. 
 
 
 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 
 

EG etikettering 
- Symbolen  : geen 
- Bevat   : --- 
- R-zinnen  : geen 
- S-zinnen  : geen 
 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 
 

Gebaseerd op de EEG richtlijnen 91/155/EEG. 
 
 
 
 

 

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, 
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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 NUTRASTANE VACALIM FD 20 S   N.80008 
 
 

 

Einde van dit document 

 


