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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Artikelnummer : 73900 

Productcode : 739 

Producttype : Pasta 

 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Enkel voor professioneel gebruik 
Industrieel 

Functie of gebruikscategorie : vetten, minerale oliën, siliconen 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV 
Maxwellstraat 41 
3316 GP Dordrecht - Nederland 
T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848 
rjjonker@bardahl.nl - www.bardahl.nl 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +31 (0) 6 2908 2010 
Tijdens kantooruren: 8.30 t/m 17.00 u 

 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245  

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
PO Box 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners 
te informeren bij acute 
vergiftigingen 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 

Niet ingedeeld 
 

 
 

 
  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] 

Niet ingedeeld 
 

 

 

 

 

 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)  

Kinderveilige sluiting : Nee 

Tastbare gevarenaanduidingen : Nee 
 

   
 

 

 

2.3. Andere gevaren 

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
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Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2 
  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : In elk geval van twijfel of indien symptomen kunnen worden geconstateerd, medische hulp 
inroepen. 

EHBO na inademing : Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

EHBO na contact met de huid : Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

EHBO na contact met de ogen : Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

EHBO na opname door de mond : Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Koolstofdioxide. Poeder. Waternevel. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Stikstofoxide. 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Het gemorst produkt kan gevaarlijk glad zijn. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Het afval in een geschikte daartoe aangeduide container opbergen. 

Reinigingsmethodes : Afdekken met droog zand/droge aarde droog gemalen kalksteen of soda ash. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubrieken 7 en 8. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere 
blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het 
werk te verlaten. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. 

Niet combineerbare stoffen : Basen. zuren. Oxidatiemiddel. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 
 

 

 

Aanvullende informatie : Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de 
arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden 
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Veiligheidsbril. 

Bescherming van de handen : niet noodzakelijk 

Bescherming van de ogen : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden 
door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt. 

Huid en lichaam bescherming : Veiligheids Overall 

Bescherming van de ademhalingswegen : bij gebruik zoals voorgeschreven: niet nodig 

 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. De handen en andere blootgestelde delen 
wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vaste stof 
  

Kleur : wit. 
  

Geur : karakteristiek. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : > 150 °C (1013 hPa) 
  

Vlampunt : > 100 °C 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dichtheid : 1,03 g/cm³ (20°C) 

Oplosbaarheid : Water: < 1 % (20°C) 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 

Aanvullende informatie : Geen 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren. Oxidatiemiddel. Bijtende stoffen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Stikstofoxide. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

  
 
 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen 

: De stof is niet als gevaarlijk conform 67/548/EEG geclassificeerd. Het mengsel is conform 
1999/45/EG als niet gevaarlijk geclassificeerd. Het mengsel is conform de verordening (EG) nr. 
1272/2008 [GHS] als niet gevaarlijk geclassificeerd, De stof is geclassificeerd als niet gevaarlijk 
conform de Verordening (EG) Nr. 1271/2008 [GHS]. De indeling werd volgens de 
berekeningsmethode van de betreffende preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange 
termijn geen negatieve invloed op het milieu. 

 

 

 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

73900  

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie : De evaluatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de berekeningsmethode van de 
preparatenrichtlijn 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Aanvullende informatie : Industrieel afval. Te recycleren na reiniging. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. VN-nummer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing 



Silicone Grease 
Veiligheidsinformatieblad  
 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010 
 

23-10-2015 NL (Nederlands)  5/6 
 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 

   

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 

   

IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

   

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

   

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op open zee 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Luchttransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Spoorwegvervoer 
  

Geen gegevens beschikbaar 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 
 

 
 

 

  
 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 

Duitsland 

12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV 

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) 

 
 

Denemarken 
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Opmerkingen betreffende de indeling : Wettelijke  interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden 
gevolgd 

 
 

 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Nee 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

Vermelding van wijzigingen: 

1.2 Spec. 
industrieel/professione
el gebruik 

Toegevoegd  

1.2 Functie of 
gebruikscategorie 

Toegevoegd  

8.2 Bescherming van de 
ogen 

Gewijzigd  

15.2 Chemischeveiligheidsb
eoordeling 

Gewijzigd  

 

 

Overige informatie : Afkortingen en acroniemen: 
 
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg  
IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke stoffen  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen  
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische stoffen  
ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving  
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)  
VOS: vluchtige organische stoffen (USA, EU)  
LC50: Lethal concentratie, 50 procent  
LD50: Lethal dose, 50 procent. 

 

 
 

 

 

 
 
SDS EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
 


