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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 

Naam : Synthetic Metalworking Concentrate 

Productcode : 737 

Artikelnummer : 73700 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Professioneel gebruik. 

Functie of gebruikscategorie : Smeervet 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

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 Alle dringende vragen over 
vergiftigingen: 070 245 245 
(gratis, 24/24), of indien 
onbereikbaar tel. 02 264 96 
30 (normaal tarief). 

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
Postbus 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] Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II 

van REACH) 

Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Etikettering niet van toepassing 

2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 
Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 
 

 

 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Boorzuur 
opgenomen als REACH kandidaat stof (Boric acid) 

(CAS-Nr) 10043-35-3 
(EG-Nr) 233-139-2 

<= 5,5 Repr. 1A, H360FD 

 
 

 
 

 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. In elk geval van twijfel of indien symptomen kunnen worden geconstateerd, 
medische hulp inroepen. Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. 
Klaarstaan om reanimatie toe te passen in geval van hart- of ademhalingsproblemen. In 
geval van bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging plaatsen en een arts 
raadplegen. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Houdt het slachtoffer warm. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige 
ademhaling toepassen. In elk geval van twijfel of indien symptomen kunnen worden 
geconstateerd, medische hulp inroepen. 

EHBO na contact met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
Indien oliën of vetten (bv door hoge-druk-apparatuur) onder de huid terecht komen, loopt u 
risico op ernstige gezondheidsproblemen. Een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad 
op verzoek verkrijgbaar. 

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts 
raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN 
braken opwekken. Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie. Dringend een arts 
raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten : Ademhalingsklachten. Hoofdpijn. Duizeligheid. Misselijkheid. Symptomen kunnen zich pas 

na enige tijd openbaren. 

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Schuim. Poeder. Koolstofdioxide. Zand. Gebruik een een blusmiddel die juist is voor de 

omstandigheden. 

Ongeschikte blusmiddelen : Water. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Alifatische en aromatische pyrolyseproducten. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. 
Stikstofoxide. Zwaveldioxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. Gebruik persluchtapparatuur. 

Overige informatie : Dam het bluswater in om later af te voeren. Vermijd dat het bluswater in het milieu 
terechtkomt. Verwijder containers uit de buurt van de vuurhaard, indien dit kan worden 
gedaan zonder risico. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Het gemorst produkt kan gevaarlijk glad zijn. Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. 

Contact met de huid en de ogen vermijden. Werknemers die aan dit chemisch agens zijn 
blootgesteld hoeven geen medische controle te ondergaan, mits uit de resultaten van de 
beoordeling van de gevaren blijkt dat er slechts sprake is van een beperkt risico voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers en dat de door richtlijn 98/24/EG 
voorgeschreven maatregel. Ontstekingsbronnen verwijderen. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag een geschikte veiligheidsuitrusting. 

Noodprocedures : De ruimte ventileren. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet gebruiken: Butylrubber, Chloropreenrubber, Natuurrubber. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Gebruik een opvangbak om lozing/morsen op te vangen. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Voorkom bodem- en 

waterverontreiniging. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : Riolering afsluiten. Het product met behulp van absorberend materiaal opvangen. 

Reinigingsmethodes : Gebruik gemorst product niet opnieuw, maak vuile voorwerpen schoon en reinig de vloer 
grondig (in overeenstemming met de milieuwetgeving). 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van 

vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". 
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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 

: Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. De dampen niet inademen. Het slachtoffer 
frisse lucht laten inademen. Draag bij onvoldoende ventilatie een geschikt 
ademhalingsbeschermingsapparaat. De ruimte ventileren. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : De vloeren dienen ondoordringbaar te zijn, bestand tegen vloeistoffen en gemakkelijk 

schoon te maken. Hou lekkages of verspillingen in de ruimtes met behulp van 
verwijderbare bakken. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Uitsluitend 
in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De ruimte ventileren. 

Niet combineerbare stoffen : Oxidatiemiddel. 

Onverenigbare materialen : Zink. Rechtstreeks zonlicht. warmte. 

Maximale opslagduur : 12 maanden 

Opslagtemperatuur : 5 - 40 °C 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Geen speciale maatregelen nodig. 
 

  

Bescherming van de handen: 

Zie fabrikant informatie. 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

 Nitrilrubber (NBR) 5 (> 240 minuten) 0.4   
 

 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. 

Toestel  Type filter Voorwaarde Norm 

 A2-P2   
 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

  

Overige informatie: 

Vermijd elk contact met de huid, ogen of kleding. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De handen en andere blootgestelde delen wassen 
met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

Kleur : Geel. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : 9,2 23°C / 50 g/l - DIN51369 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
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Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 1,13 g/cm³ 20° - DIN51757 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water. 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : 22 mm²/s 20°C - DIN51562 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Abnormale temperatuurverhoging, bijvoorbeeld contact met open vuur, veroorzaakt drukverhoging met kans op barsten en explosie. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Zuren. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. ketonen. Aldehyden. Zwaveloxyde. Stikstofoxide. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 

1272/2008 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

Boorzuur (10043-35-3) 

LD50 oraal rat 2660 mg/kg (OECD 401; EU Method B.1) 

LD50 dermaal konijn > 2000 (FIFRA (40 CFR 163)) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

pH: 9,2 23°C / 50 g/l - DIN51369 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

pH: 9,2 23°C / 50 g/l - DIN51369 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

Synthetic Metalworking Concentrate  

Viscositeit, kinematisch 22 mm²/s 20°C - DIN51562 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Ecologie - algemeen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

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 
 

Component 

Boorzuur (10043-35-3) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Afval gescheiden houden van overig afval, te verwerken afval dient te worden 
geclassificeerd en gemarkeerd. Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. De 
verwijdering dient verplicht te worden aangetoond. Te recycleren na reiniging. 
Verpakkingen, die niet hergebruikt kunnen worden, moeten volgens de regionale of 
nationale wetgevingen behandeld of gerecycleerd worden. Niet in de riolering of openbare 
wateren laten wegstromen. 

EURAL-code : 13 02 06* - synthetische motor-, transmissie- en smeerolie 
12 01 09* - halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking 
15 01 10* - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 

Niet van toepassing 

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

Luchttransport 

Niet van toepassing 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 
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Spoorwegvervoer 

Niet van toepassing 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 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 

Bevat een stof van de kandidatenlijst van REACH met een concentratie van ≥ 0,1% of met een lagere specifieke limiet: Boric acid (EC 233-139-2, 

CAS 10043-35-3) 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EU) nr. 649/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 

betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 

persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC. 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 

Duitsland 

Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 
1) 

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) 

 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Boorzuur is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Boorzuur is aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Nee 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Repr. 1A Voortplantingstoxiciteit, categorie 1A 

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. 
 
 

 
 

 

 

VIB 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. 


