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1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 
 

Handelsnaam      RENOLIT EP 2 
Productcode     F.15006 
Identificatie van het product 

- aard van het product   smeermiddeladditieven. 
- 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 
 
 

 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
 

Geen specifieke gevaren. 
 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
 

Eerste hulp 
- Inademing  : zorg voor frisse lucht. In geval van irritatie van de luchtwegen of de slijmvliezen, ook indien je je onwel 

voelt of in geval van langdurige blootstelling, vraag medische bijstand. 
- Contact met de huid  : was met veel zeep en water. Geen organische solventen gebruiken. 
- Contact met de ogen  : onmiddellijk spoelen met stromend water gedurende minstens15 minuten. In geval van oogirritatie, 

vraag medische bijstand. 
- Inslikken   : Het slachtoffer dient 500 – 800ml. water te drinken, indien mogelijk met actieve koolstof voor medisch 
gebruik. In geval het slachtoffer spontaan begint te braken, zorg ervoor dat het braaksel vlot wegvloeit wegen gevaar voor verstikking. 
Herhaaldelijk water toedienen. Enkel de eerste-hulp-verleners mogen het braken kunstmatig op gang brengen. Niets te drinken geven wanneer 
het slachtoffer buiten bewustzijn is of stuiptrekkingen vertoont. Vraag medische bijstand. 
 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
 

Preventie     
Geschikte blusmiddelen   : Waterstraal, CO2; alcoholresisterend schuim of bluspoeder. 
Ongeschikte blusmiddelen   : hogedrukstraal. 
Speciale voorschriften  : (in geval van brand of ontploffing) : bij onvolledige verbranding en warmteverlies komen 

toxische gassen vrij zoals koolstofoxyde en andere gassen of giftige stoom. Het verontreinigd 
water niet laten wegvloeien in de riool, de bodem of in oppervlaktewateren. Neem voldoende 
maatregelen om het bluswater niet te laten wegvloeien. Verontreinigd water lozen 
overeenkomstig de lokale wetgeving.  

Beschermingsmateriaal voor brandweerlui : Draag bij het blussen beschermkledij geschikt voor chemicaliën en een beademinsapparaat. 
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6. MAATREGELEN BIJ MORSEN / LEKKEN  
 
 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen   : Geen stof inademen. Vermijd ontstekingshaarden. Vermijd contact met de huid, ogen en 
kleding. 

Maatregelen ter bescherming v/h milieu : Verhinderen dat het product wegspoelt in de bodem, de riolering en de oppervlaktewateren. 
Schoonmaakmethodes  : Mechanisch verwijderen en deponeren in een daartoe voorziene en goed afsluitbare 

container, zonder dat hierbij de stof vrijkomt. 
 
 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 

Opslag : Gescheiden houden van voedsel en drank. Bewaren in de originele verpakking, goed afgesloten en op 
kamertemperatuur. 

Behandeling :  
: Vermijd stofvorming en ontstekingshaarden. Zorg voor een goede ventilatie en lokale uitstoot, niet 
eten, drinken of roken in de werkplaats. 

Bijkomende informatie : Het product kan een explosief mengsel van stof en lucht veroorzaken. Neem voorzorgsmaatregelen 
tegen elektrostatische risico’s b.v. bij het gebruik van grondtechnieken. 

 
 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
 

- Technische bescherming : geen speciale maatregelen vereist. 
- Limiteiten voor bloodstelling : geen. 
- Ademhalingsbescherming : Draag een geschikt masker bij blootstelling aan stof. 
- Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen. 
- Bescherming van de ogen : Draag een geschikte veiligheidsbril of gelaatsbeschermer. 
- Bescherming van de huid : Draag een overall en gesloten schoeisel. 
 
 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 

Uitzicht  : Pasta  
Kleur  : bruin.  
Geur  : Mild 
pH waarde  : Niet van toepassing.  
Druppelpunt (ASTM D 566) : > 180°C 
Vlampunt  (ASTM D 92)  : basisolie : >240°C 
Ontvlamtemperatuur (ASTM D 659) : > 350°C 
Explosie eigenschappen : Niet van toepassing. 
Stoomdruk : Niet van toepassing. 
Soortelijk gewicht : 950 kg/m³ 
Oplosbaarheid in water : 20°C verwaarloosbaar. 
N.L.G.I. Penetratie (ASTM D 217)  : 2 
 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
 

Termische ontbinding  : > 350°C  
Te vermijden voorwaarden  : Statische elekriciteit 
Te vermijden producten  : Sterke zuren, sterke basen en sterk oxyderende middelen. 
Gevaarlijke ontbindingsproducten  : Termische ontbinding of verbranding kan zuurstof, koolstof en andere giftige gassen of stomen doen 

vrijkomen. 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Orale vergiftiging op ratten : > 2.000 mg/kg  
Irritatie van de ogen op konijnen  : Niet irriterend. 
Irritatie van de huid op konijnen : Niet irriterend. 
 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

LC50 vergiftiging op vissen  : > 100 mg/L 
Verontreiniging van bodem, riolering en oppervlaktewateren vermijden. 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

Voor verbranding en regeneratie de lokale wettelijke voorschriften opvolgen.  
Verontreinigde verpakkingen moeten op dezelfde manier verwijderd worden als het product zelf. Niet-verontreinigde verpakkingen moeten  
Worden behandeld als huisvuil of recycleerbaar materiaal. 
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14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

RID/ADR    : niet van toepassing. 
IATA    : niet van toepassing. 
IMDG-CODE   : niet van toepassing. 
Vlampunt    : > 240°C DIN 51758 
 
 
 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 

Etiketering volgens 99/45/EC richtlijnen niet vereist. 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 

Uitgave : 1/10/02 eerste uitgave volgens richtlijn 2001/58/EEC 
 

 

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 RENOLIT EP 2   F.15006 
 
 

 

Einde van dit document 

 


