
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

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

1.1. Productidentificatie

Andere namen of
synoniemen van de stof of
het mengsel

FG400 (Fast Gloss 400)

Productcode 22759

Datum van uitgifte 21-november-2013

Versienummer 1,0

Revisiedatum 21-november-2013

Gebruik van het product Beroepsmatig gebruik

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

Geïdentificeerd gebruik Niet beschikbaar.

Ontraden gebruik Geen bekend

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam menzerna polishing compounds GmbH & Co. KG
Adres 76470 Ötigheim

Industriestraße 25
Duitsland

E-mail HSE-BBS@bayer.com
Telefoonnummer voor
noodgevallen

+49 (0) 761 19240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel is beoordeeld en/of getest op zijn fysische, gezondheids- en milieugevaren en de volgende indeling is van
toepassing. 

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG zoals gewijzigd

Indeling R52/53

De volledige tekst van alle R-zinnen wordt weergegeven in Rubriek 16.

Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

Schadelijk voor in het water
levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Categorie 3Gevaarlijk voor het aquatisch milieu,
langetermijn gevaar voor het aquatisch
milieu

Milieugevaren

Samenvatting van de gevaren

Fysieke gevaren Niet ingedeeld voor fysische gevaren.

Gezondheidseffecten Niet ingedeeld voor gezondheidsgevaren.

Milieugevaren Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

Specifieke gevaren Niet beschikbaar.

Belangrijkste symptomen Niet beschikbaar.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

Geen.Gevarenpictogrammen

Signaalwoord Geen.

Gevarenaanduidingen Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in
het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie Was de handen grondig na gebruik. Was handen grondig na hantering van dit product. Voorkom
lozing in het milieu.

Reactie Niet beschikbaar.

Opslag Niet beschikbaar.
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Verwijdering Verwijdering van de inhoud/container overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale
reglementering.

Aanvullende
etiketteringsinformatie

Niet van toepassing.

2.3. Andere gevaren Niet toegewezen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

OpmerkingenCatalogus
nummer

REACH-
registratienummer

CAS-nummer
/EG-nummer

%Chemische naam

Algemene informatie

Classificatie: DSD: Xn;R65, R66-67, N;R51/53

Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411CLP:

649-424-00-3-64742-94-5
265-198-5

Koolwaterstof, C10, Aromatische
koolwaterstoffen, <1% naphthalene 

5 - < 10

Classificatie: DSD: Xn;R65, R66, R52/53

Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 3;H412CLP:

649-330-00-2-64742-82-1
265-185-4

Naphtha (petroleum),
Hydrodesulfurized Heavy (<0,1 %
Benzenze) 

1 - < 3

Classificatie: DSD: Xn;R22, Xi;R41, N;R50

Acute Tox. 4;H302, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute 1;H400CLP:

--68439-49-6
500-212-8

Alcoholen, C16-18, geëthoxyleerd < 0,3

70 - < 80

CLP: Verordening nummer 1272/2008.
DSD: Richtlijn 67/548/EEC.
PBT: persistente, bioaccumulerende en toxische stof.
zPzB: zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof.
#: Voor deze stof is in de Gemeenschap een grenswaarde(n) voor de blootstelling op het werk vastgesteld.

Andere bestanddelen onder
rapporteerbare niveaus

Opmerkingen m.b.t. de
samenstelling

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16. De volledige tekst van alle R-
en S-zinnen wordt weergegeven in Rubriek 16. 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie Niet beschikbaar.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inhalatie Raadpleeg een arts als de symptomen zich ontwikkelen of aanhouden. 

Contact met huid Wanneer irritatie ontstaat en aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen. 

Contact met ogen Met water afspoelen. Wanneer irritatie ontstaat en aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen. 

Inslikken Bij onwel voelen een arts raadplegen. Zoek medische hulp als de symptomen optreden. 

4.2. Belangrijkste acute en
uitgestelde symptomen en
effecten

Niet beschikbaar.

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

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Algemene brandrisico's Niet beschikbaar.

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Waternevel, schuim, poeder of kooldioxide. 

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt. 
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5.2. Speciale gevaren die door
de stof of het mengsel worden
veroorzaakt

Bij brand kunnen irriterende, corrosieve en/of toxische gassen vrijkomen. 

Gevaarlijke
verbrandingsproducten

Koolmonoxide, kooldioxide en andere koolwaterstoffragmenten. Stikstofoxiden (NOx).
Zwaveloxiden. 

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag volledige beschermende kleding, waaronder helm, onafhankelijk ademhalingsapparaat met
positieve druk of toevoer naar behoefte, beschermende kleding en gezichtsmasker. 

Speciale
brandbestrijdingsprocedures

Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. Verbrandingsresten en verontreinigd
bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd
worden. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan
de hulpdiensten

Houd overbodig personeel uit de buurt. Let op: Besmette oppervlakken kunnen glad zijn. 

Voor de hulpdiensten Houd overbodig personeel uit de buurt. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
aanbevolen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad. 

6.2.
Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu. 

6.3. Insluitings- en
reinigingsmethoden en
materiaal

Doof alle vlammen in de directe omgeving. Het product is niet mengbaar met water en verspreidt
zich op de wateroppervlakte.

Grote gemorste hoeveelheden: Stop de stroom van het materiaal, als dit zonder risico mogelijk is.
Dijk waar mogelijk het gemorste materiaal in. Na recuperatie van de stof, de omgeving met water
spoelen. Voorkomen dat de stof in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes kan geraken.

Kleine gemorste hoeveelheden: Opnemen met absorberend materiaal (bv. doek, vlies). Maak het
oppervlak grondig schoon om resterende besmetting te verwijderen.

Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken. Zie
paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. 

6.4. Verwijzing naar andere
rubrieken

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over
verwijdering. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft De nodige
persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voorzichtig zijn bij hantering/opslag. Vermijd
contact met huid en ogen. Vermijd langdurige blootstelling. Voor goede ventilatie zorgen. Was de
handen grondig na gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

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

In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten houders bewaren. Weghouden van hitte,
vonken en open vuur. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Voorzichtig
zijn bij hantering/opslag. Opslaan overeenkomstig de lokale /regionale/nationale/internation ale
reglementering.
Opslagtemperatu ur: Tussen 15 °C (59 °F) en 25 °C (77 °F) 

7.3. Specifiek eindgebruik Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Nederland. Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit, OEL) (bindend)

WaardeType VormBestanddelen

TGG 8 uDistillate s (petroleum ),
Hydrotreat ed Light
Paraffinic  (< 3 % DMSO) 
(64742-55-8)

5 mg/m3 Nevel.

Biologische grenswaarden Geen biologische blootstellingsgrenswaarden vastgesteld voor de bestanddelen. 

Aanbevolen
monitoringsprocedures

Volg de standaard monitoringprocedures. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
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Passende technische
maatregelen

Er moet een goede algehele ventilatie worden gebruikt (gewoonlijk 10 luchtverversingen per uur).
Ventiliatiesnelheden moeten zijn aangepast aan de omstandigheden. Gebruik, indien van
toepassing, afgesloten procesruimten, plaatselijke afzuiging of andere technische middelen om
de concentraties in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Wanneer er
geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd dan de concentraties in de lucht op een
aanvaardbaar niveau. 

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 

Bescherming van de
ogen/het gezicht

Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen. 

Bescherming van de huid

- Bescherming van de
handen

Gebruik beschermende handschoenen. 

- Andere maatregelen Draag geschikte beschermende kleding. 

Bescherming van de
ademhalingswegen

Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC waarde moet toereikende goedgekeurde
adembescherming worden gedragen. 

Thermische gevaren Niet beschikbaar.

Hygiënische maatregelen Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. 

Beheersing van
milieublootstelling

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Verschijningsvorm

Fysische toestand Vloeistof.

Vorm Viskeus.

Kleur Wit.

Geur Kenmerkend.

Geurdrempelwaarde Niet beschikbaar.

pH 7 - 9

Smeltpunt/vriespunt Niet beschikbaar.

Beginkookpunt en kooktraject > 100 °C (> 212 °F)

Vlampunt > 100,00 °C (> 212,00 °F)

Verdampingssnelheid Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid (vast, gas) Niet van toepassing.

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden

Onderste
ontvlambaarheidsgrenswaarde
(%)

Niet beschikbaar.

Bovenste
ontvlambaarheidsgrenswaarde
(%)

Niet beschikbaar.

Dampspanning Niet van toepassing.

Dampdichtheid Niet van toepassing.

Relatieve dichtheid Niet beschikbaar.

Oplosbaarheid Mengbaar.

Verdelingscoëfficiënt
(n-octanol/water)

Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur Niet beschikbaar.

Viscositeit > 20,5 mm²/s @ 40 °C

Ontploffingseigenschappen Niet beschikbaar.

Oxiderende eigenschappen Niet beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Dichtheid 1,13 kg/l

VOV (gewichts%) 14 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit Geen onder normale omstandigheden. 
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10.2. Chemische stabiliteit In normale omstandigheden is de stof stabiel. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke
reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. 

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Vermijd temperaturen boven het vlampunt.
Stofvorming vermijden. 

10.5. Chemisch op elkaar
inwerkende materialen

Niet bekend.

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Bij thermische afbraaktemperaturen, koolmonoxide en kooldioxide. Stikstofoxiden (NOx).
Zwaveloxiden. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Algemene informatie Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

Inslikken Niet beschikbaar.

Inhalatie Niet bekend.

Contact met huid Niet bekend.

Contact met ogen Niet beschikbaar.

Verschijnselen Niet beschikbaar.

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Geen gegevens beschikbaar.Acute toxiciteit

Huidcorrosie/-irritatie Niet bekend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet bekend.

Sensibilisatie van de
luchtwegen

Niet bekend.

Huidsensibilisering Niet bekend.

Mutageniteit in geslachtscellen Niet bekend.

Kankerverwekkendvermogen Niet bekend.

Giftigheid voor de
voortplanting

Niet bekend.

Specifieke doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige blootstelling

Niet bekend.

Specifieke doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde blootstelling

Niet bekend.

Aspiratiegevaar Niet bekend.

Informatie over het mengsel
versus informatie over de stof

Niet beschikbaar.

Overige informatie Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit Accumulatie in aquatische organismen is te verwachten. Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. Persistentie en
afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van het product beschikbaar. 

12.3. Bioaccumulatie Niet beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt
n-octanol/water (log Kow)

Naphtha (petroleum), Hydrodesulfurized Heavy (<0,1 %
Benzenze) 

3,16 - 7,15

Bioconcentratiefactor (BCF) Niet beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem Niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van
PBT- en
zPzB-beoordeling

Geen PBT- of zPzB-stof of mengsel.

12.6. Andere schadelijke
effecten

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Restafval Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. 
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Verontreinigde verpakking Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor
hergebruik of verwijdering. 

EU-afvalcode Het afvalstofnummer moet worden toegekend in overleg met de gebruiker, de fabrikant en de
afvalinzamelaar. 

Verwijderingsmethoden/informatieVerzamelen en opnieuw gebruiken, of in afgesloten houders naar daartoe bevoegde
afvalverzamelplaatsen brengen. Laat dit materiaal niet in riolen/watervoorraden terechtkomen.
Vijvers , waterlopen en sloten niet verontreinigen met gebruikt verpakkingsmateriaal. Verwijdering
van de inhoud/container overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/inter nationale
reglementering. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.

IATA

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.

IMDG

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU-regelgeving

Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage I

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage II

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen, Bijlage I, als geamendeerd

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 1, als
geamendeerd

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 2, als
geamendeerd

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 3, als
geamendeerd

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage V, als
geamendeerd

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 166/2006 Bijlage II Register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

Niet vermeld.
Verordening (EG) Nr. 1907/2006 REACH Artikel 59(1) Kandidaatslijst als op het ogenblik gepubliceerd door de ECHA

Niet vermeld.

Autorisaties

Verordening (EG) Nr. 143/2011 Bijlage XIV Autorisatieplichtige stoffen

Niet vermeld.

Beperkingen op het gebruik

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 REACH Bijlage XVII Stoffen die onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot
marketing en gebruik als geamendeerd

Niet vermeld.
Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene
of mutagene agentia op het werk

Niet gereglementeerd.
Richtlijn 92/85/EEG (Seveso II) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken.

Naphtha (petroleum), Hydrodesulfurized Heavy (<0,1 % Benzenze)  (CAS 64742-82-1)

Andere EU verordeningen

Richtlijn 96/82/EEG (Seveso II) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken

Niet gereglementeerd.
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Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van
chemische agentia op het werk

Koolwaterstof, C10, Aromatische koolwaterstoffen, <1% naphthalene  (CAS 64742-94-5)
Naphtha (petroleum), Hydrodesulfurized Heavy (<0,1 % Benzenze)  (CAS 64742-82-1)

Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk

Naphtha (petroleum), Hydrodesulfurized Heavy (<0,1 % Benzenze)  (CAS 64742-82-1)

Overige regelgeving Het product wordt ingedeeld en geetiketteerd overeenkomstig de EG richtlijnen of de
respectievelijke nationale wetten. Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de voorschriften van
Richtlijn (EC) No 1907/2006. 

Nationale regelgeving Niet beschikbaar.

15.2.
Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van afkortingen en
acroniemen

Niet beschikbaar.

Referenties Niet beschikbaar.

Informatie over
evaluatiemethode leidend tot
de indeling van het mengsel

Niet beschikbaar.

De volledige tekst van alle
waarschuwingen of R-zinnen
en H-gevarenaanduidingen in
de Paragrafen 2 tot en met 15

R22 Schadelijk bij inslikken.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Trainingsinformatie Niet beschikbaar.

Afwijzing van
aansprakelijkheid

De informatie op dit blad is geschreven op basis van de beste kennis en ervaring die op dit
moment beschikbaar is. 
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