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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : Glijmiddel voor reinigingsklei – 1L 

Productcode : CCL 10 

Productgroep : Mengsel 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

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

Niet ingedeeld 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Extra zinnen : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 

1272/2008. 

 

2.3. Andere gevaren 

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

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

Chemicar Europe NV 

Baarbeek, 2 

2070 Zwijndrecht 

T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 

info@chemicar.eu 

mailto:info@chemicar.eu
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Na contact met de huid, het product eerst met een droge doek verwijderen en vervolgens 

de huid met overvloedig water wassen. 

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Spoel onmiddellijk met lauw 

water. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

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 aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : In geval van een grote brand: Alcoholbestendig schuim. Waternevel als opspatten kan 

vermeden worden. Voor een kleine brand: Droog poeder. 

Ongeschikte blusmiddelen : Voor een kleine brand: Water. Brandblusser. Kans op spatten. Voor een grote brand: Kans 

op spatten. 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Goedgekeurd ademhalingstoestel. Draag handschoenen volgens EN 374 die bestand zijn 

tegen de gebruikte oplosmiddelen. EN 14605. Draag geschikte beschermende kleding. EN 

136. EN 137. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Vermijd open vuur. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : 8.2. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : 8.2. EN 374. EN 14605. EN 13034. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Vrijgekomen product bevatten, in geschikte containers pompen. Stop het lek, sluit de stroom af. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, universeel 

bindmiddel, silica gel). Bevuilde oppervlakken: schoonmaken (behandelen) met overvloedig 

water. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Extra gevaren bij verwerking : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van vuur en 

ontstekingsbronnen. Handhaaf een goede industriële hygiëne. Houd de verpakking goed 

gesloten. 

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

Technische maatregelen : Beschermen tegen vorst. Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. 

Opslagvoorwaarden : Beschermen tegen bevriezing. In de oorsponkelijke verpakking opslaan. Niet in de buurt 

van warmtebronnen bewaren of aan hoge temperaturen blootstellen. 

Niet combineerbare stoffen : Oxiderende stoffen. 

Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Warmtebronnen. 

Opslagplaats : Beschermen tegen hitte. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Ongeschikte materialen. Metaal. Geschikte verpakkingsmaterialen. Plastic. 

Verpakkingsmateriaal : Producten van kunststof. Ongeschikte materialen. Producten van metaal. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Indien van toepassing en beschikbaar, zijn blootstellingsscenario's opgenomen in de bijlage. Zie informatie van de fabrikant. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

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

 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Geen onder normale omstandigheden 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
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Bescherming van de handen: 

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van 

fabrikant tot fabrikant. De beschermende handschoenen die worden gebruikt, moeten voldoen aan de specificaties van Verordening 2016/425 en de 

norm EN 374 die daaruit voortkomt 

 

Bescherming van de handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Chemisch bestendige 

handschoenen (conform 

Europese norm EN 374 of 

gelijkwaardig) 

     

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Als de dampconcentratie de toelaatbare blootstellingslimieten overschrijdt dient een goedgekeurd ademhalingstoestel voor organische dampen met 

luchttoevoer of autonoom te worden gebruikt 

 

Bescherming van de ademhalingswegen 

Toestel Type filter Voorwaarde Norm 

Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat (SCBA) Type A - Organische 

bestanddelen met een hoog 

kookpunt (> 65°C) 

Blootstelling op de korte termijn  

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Overige informatie: 

Onder normale omstandigheden is er geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist. Draag handschoenen volgens EN 374 die bestand zijn 

tegen de gebruikte oplosmiddelen. Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale oogbescherming aanbevolen. Beschermende 

kleding. EN 14605. EN 13034. Uit de buurt van open vuur, warmtebronnen of werkende elektrische apparatuur gebruiken en bewaren. Niet roken. 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Een goede persoonlijke hygiëne toepassen. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen. 6.3. 

Zie sectie 13 voor specifieke methoden voor afvalbehandeling. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Voorkomen : Viskeuze vloeistof. 

Kleur : Groen. 

Geur : Fruitig. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Snelheid van relatieve verdamping (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) : Niet zelfontbrandend 

Dampspanning :  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Oplosbaarheid : Organisch oplosmiddel: 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
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Viscositeit, dynamisch : 1000 mPa·s 40°C 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

VOC-gehalte : < 0 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Brandgevaar bij verwarming. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen informatie beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : 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 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Geen gekende effecten van dit product. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Dit mengsel is niet gevaarlijk ingedeeld conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Cleaning clay lubricant  

Persistentie en afbreekbaarheid De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische 

afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na 

een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. 

12.3. Bioaccumulatie 

Cleaning clay lubricant  

Bioaccumulatie niet bioaccumuleerbaar. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Cleaning clay lubricant  

Aanvullende informatie Mobiliteit in de bodem 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Cleaning clay lubricant  

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Gefluoreerde broeikasgassen - (EG) Nr. 517/2014. Niet opgenomen in lijst. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvoer van afval in overeenstemming met Richtlijn 2008/98/EG, met betrekking tot afval en 

gevaarlijk afval. Niet gevaarlijk afval. Afvalcodes dienen door de gebruiker te worden 

toegewezen, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkingsautoriteiten. 

Afvalverwerkingsmethoden : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Schoonmaken met water en een 

reinigingsmiddel. 

EURAL-code : 16 10 01* - waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. VN-nummer 

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 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 
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ADR IMDG IATA ADN 

14.4. Verpakkingsgroep 

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 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet van toepassing 

 

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

 

Luchttransport 

Niet van toepassing 

 

Transport op binnenlandse wateren 

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 geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

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. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 

betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 

VOC-gehalte : < 0 % 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Oostenrijk 

Oostenrijkse nationale voorschriften : Geen informatie beschikbaar. 

België 

Belgische nationale voorschriften : Geen informatie beschikbaar. 

 

Franse nationale voorschriften : Geen informatie beschikbaar. 

 

Duitsland 

Waterbedreigingsklasse (WGK) : Indeling conform AwSV 

WGK opmerking : nwg; Verordening op installaties voor het omgaan met watergevaarlijke stoffen (AwSV) - 18 

april 2017. 

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 

Zwitserland 

Opslagklasse (LK) : LK 10/12 - Vloeistoffen 
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Verenigd Koninkrijk 

Britse nationale voorschriften : Geen informatie beschikbaar. 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen: 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

Veiligheidsinformatieblad, EU 

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. 


