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1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 
 

Handelsnaam      NUTRASTANE SUPRALIM S EP2 
Productcode     N.80101 
Identificatie van het product 

- aard van het product   pastavormige substantie op basis van synthetische grondstoffen 
- gebruik van het product   voeding industrie waar accidenteel contact met de voeding kan gebeuren 

identificatie van de onderneming   zie hoofding veiligheidsinformatieblad 
telefoonnummer in geval van nood   zie hoofding veiligheidsinformatieblad 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

De hoeveelheid van HPA minerale oliën (methode IP 346/80) is minder dan 3% 
N° EINECS CAS BENAMING      SYMBOOL R  % 
209-909-9 - THIOPHOSPHATE DE 0.0.0.-TRIPHENYL   -  53             <2.5 
 

-  - PHOSPHATES D’ALKYL EN C11-C14    Xi, N  36/38             <2.5 
   RAMIFIE, MONOHEXYL ET DIHEXYLAMINES     51/53 
 

255-392-8 - BIS(3-(3.5 DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)PROPIONATE) -  53             <2.5 
   DE THIODIETHYLENE 
 
 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 

Symptomen bij gebruik 
 

Inademing   wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden. 
 

Contact met de huid  wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden. 
 

Contact met de ogen  wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot oogcontactrisico in te houden. 
 

Inname    NIET LATEN BRAKEN. 
    De mond spoelen. 
    Onmiddellijk een arts raadplegen. 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 

Algemeen   Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. 
    Nooit toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. 
Eerstehulpmaatregelen bij 
 

Inademing   eerstehulpmaatregelen niet nodig. 
 

Contact met de huid  Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken. 
    Huid grondig wassen met zachte zeep en water. 
    Geen organische solventen gebruiken. 
 

Contact met de ogen  Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. 
    Contactlenzen verwijderen. 
    Oogarts consulteren. 
 

Inslikken    NIET LATEN BRAKEN.  
De mond spoelen met water. 

    Onmiddellijk een arts raadplegen. 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

Blusmiddelen 
 

Preventie    Niet roken. 
 

Geschikte blusmiddelen  Waterstraal onder lage druk, CO2, Alcohol resisterend schuim. 
    Droog chemisch product. 
 

Speciale maatregelen  Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 
 

Speciale blootstellingsrisico’s Bij onvolledige verbranding en warmteverlies komen toxische gassen vrij zoals koolstofoxide en andere 
gassen of giftige stoom. Het verontreinigd water niet laten wegvloeien in de riool, de bodem of in  
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
 oppervlaktewateren. Neem voldoende maatregelen om het bluswater niet te laten wegvloeien.  

Verontreinigd water lozen overeenkomstig de lokale wetgeving. 
 

Beschermende uitrusting                        Draag bij het blussen beschermkledij geschikt voor chemicaliën en een beademingsapparaat. 
 
 
 
 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Geen stof inademen, vermijd ontstekingshaarden, vermijd contact met de huid, ogen en kledij 
 

Maatregelen ter bescherming van Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt. 
het milieu    De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water terechtkomt.  
 

Reinigingsmethode   Mechanisch verwijderen en deponeren in een daartoe voorziene en goed afsluitbare container, 
    Zonder dat hierbij stof vrijkomt. 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 

Algemeen    geen open vuur, rookverbod. 
 

Behandeling   de handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, niet eten, drinken  
noch drinken bij verwerking, vermijd verneveling en ontstekingshaarden, zorg voor een goede ventilatie 
op de werkplaats. Het product kan een explosief mengsel van nevel en lucht veroorzaken, neem 
maatregelen tegen elektrostatische risico’s en vonkvorming. 

 

Opslagcondities opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Gescheiden houden van voedsel en drank 
 Bewaren in originele verpakking bij een temperatuur beneden 40°C. 
 

Transport in originele verpakking vervoeren bij temperaturen onder de 40°C 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 

Technische maatregelen Geen speciale maatregelen vereist 
 

Industriële hygiëne Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik 
 

Beroepsmatige blootstellingslimieten Zie hoofdstuk 2. 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

Inhalatiebescherming Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien 
van een aangepaste ventilatie 

 

Handbescherming  Geschikte handschoenen  
 

Oogbescherming Veiligheidsbril. 
 

Huidbescherming Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding noch huidbescherming 
aanbevolen. Voorkom bezoedeling van kledij, trek bemorste kledij uit en was de onderliggende huid met 
zachte zeep en water. Zelfde behandeling van de blote huidoppervlakken die tijdens de verwerking met 
het product in contact zijn gekomen. 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

Fysische toestand (20°C) pasta 
Uitzicht/kleur wit 
Geur reukloos 
Ph niet van toepassing 
Druppelpunt (ASTM D 566) > 190°C  
Vlampunt (ASTM D 93) niet van toepassing 
Oplosbaarheid in water onoplosbaar 
Oplosbaarheid in organische solvent lost op in de meest gekende oplosmiddelen 
Vlampunt (ASTM E 659) >250°C 
Explosiegrenzen (vol% in lucht) niet bekend 
 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

Gevaarlijke ontbindingsproducten Thermische ontbinding of verbranding kan zuurstof, koolstof en andere giftige gassen of stomen doen 
vrijkomen. 

 

Gevaarlijke reacties Geen in normale omstandigheden. 
 

Gevaarlijke eigenschappen Geen in normale omstandigheden. 
 

Te vermijden stoffen Sterk oxiderende middelen. 
 Zuren. 
 Basen. 
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

Oraal (rat) LD50 (mg/kg) >2000 mg/kg 
 

Inademing Verwaarloosbaar risico bij een normale gebruikstemperatuur. 
 Hoge temperaturen of mechanische actie kan irriterend zijn voor de neus, de keel en de longen. 
 

Contact met de huid Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken. 
 

Contact met de ogen Licht irriterend voor de ogen, beschadigt het oogweefsel niet. 
 

Inslikken Geringe mate van acute/systeemtoxiciteit. 
 Inademing van kleine hoeveelheden in de longen gedurende inname of tijdens het braken kan ernstige 

longschade veroorzaken en de dood tot gevolg hebben. 
 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

LC50-96 uur – vis (mg/l) >100 mg/l 
 

Preventie Verontreiniging van bodem, riolering en oppervlaktewateren vermijden 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

Productverwijdering Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke bepalingen, door een 
wettelijk erkende verwerker van gevaarlijke afvalproducten. 

 

Verwijdering van de verpakking De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product. 
 Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten. 
 Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de leverancier 

aangeboden worden. 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

Wegvervoer/spoorvervoer (ADR/RID) Niet van toepassing. 
 

IATA    Niet van toepassing. 
 

IMDG-Code   Niet van toepassing. 
 

Vlampunt    >250°C DIN 51 758. 
 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 

Etikering volgens 99/45/EC richtlijnen niet vereist. 
 

Gevaarsymbo(o)l(en)  Geen. 
 

R-zinnen    Geen. 
 

S-zinnen    Geen. 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de Richtlijn 2001/58/EG. 
Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik. 
 

Opslag-inrichting, preventieve hulpmiddelen en producten voor reinigen en verwijdering van dit product kunnen bekomen worden bij  
PYPE PRODUCTS – 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     
 

Retourname gewaarborgde verpakkingen : volledig geledigd, in zuivere en onbeschadigde conditie, voorzien van de originele productklevers. 
 

Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens (producent, chemiekaarten, …)  
 
 

 

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. 
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