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1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING

Handelsnaam P-FLON GREACE HT2
Productcode C.
Identificatie van het product

- aard van het product smeervet
- gebruik van het product verschillende industriële toepassingen
- 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.
Verdere inlichtingen: Preparaat op basis van smeeroliën (PNA < 3% IP 346), additieven en vaste smeermiddelen.

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico’s : kan in een aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Symptomen bij gebruik
- Inademing : wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.
- Contact met de huid : wordt in normale gebruikstomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- Contact met de ogen : een rechtstreeks contact met de ogen is gewoonlijk tamelijk irriterend.
- Inname : wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene inlichtingen : medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
Eerste hulp
- Inademing : in de frisse lucht laten ademen. Medische hulp inroepen indien ademhalingsmoeilijkheden voorduren.
- Contact met de huid : huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Contact met de ogen : onmiddellijk spoelen met water.
- Inname : : de mond spoelen. Niet laten braken. Medische assistentie inroepen.
Nota voor de arts : symptomatische behandelen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide. Poeder. Waternevel. Een met water vermengde vloeistof die een schuim of een

afsluitende film oplevert (AFFF).
Ongeschikte blusmiddelen : geen sterke waterstraal gebruiken.
Aangrenzende branden : blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
Brand- en explosiebeveiliging : in de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.
Speciale voorschriften : de rook afkomstig van vuur of ontbinding niet inademen. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het

milieu terecht komt.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

Milieu-voorzorgsmaatregelen : niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen
Bij morsen en/of lekkage : het oppervlak kan glad zijn. Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor

verwijdering geschikte bak of vat. Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. HANTERING EN OPSLAG
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Opslag : voorkom lozing in het milieu. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Behandeling : de handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten,

drinken, roken of het werk verlaten.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke beveiliging
- Ademhalingsbescherming : geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien

van een aangepaste ventilatie.
- Huidbescherming : wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming : bril.
- Inslikken : niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne : geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
Toezicht bij blootstelling : geen gegevens beschikbaar.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand : pasta
Uitzicht/kleur : oranje
Geur : kenmerkend
pH-waarde : niet van toepassing
Dichtheid : 0.94
Oplosbaarheid in water : in water onoplosbaar product
Vlampunt [C°] : niet van toepassing (> 230 (base oils))
Zelfontbrandingstemperatuur [C°] : > 300
Explosiegrenzen – onderste [%] : geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen – bovenste [%] : geen gegevens beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijk ontbindingsproducten : geen in normale omstandigheden. Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding (HF!)
Gevaarlijke reacties : geen in normale omstandigheden
Te vermijden stoffen : oxidatiemiddel

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute giftigheid : vermoedelijk niet giftig.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : geen gegevens beschikbaar
Dermaal (konijn) LD50 [mg/kg] : geen gegevens beschikbaar
Chronische toxiciteit : het herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking of ontvetting veroorzaken.
Carcinogene werking : geen verdacht carcinogeen middel

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten : schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

LC50-96 Uur – vis [mg/l] : geen gegevens beschikbaar
48 Uur–EC50–Daphnia magna [mg/l] : geen gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering : voorkom lozing in het milieu. 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

Andere gegevens : enkel voor professioneel gebruik.

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 P-FLON GREACE HT2 P.V.25004
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