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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : Finixa kleurspray voor leder - 250 ml 

Productcode : LRS 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153 

Productgroep : Mengsel 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,Industrieel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Producten voor verzorging van leer 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Chemicar Europe NV 
Baarbeek 2 
2070 Zwijndrecht 
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 
info@chemicar.eu 
 

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] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)  

Gevaarlijke bestanddelen : 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on 

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
EUH208 - Bevat reaction mass of isothiazolinones. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

 

 

   
 

 

 

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] 

PPG-2 METHYL ETHER 
 

(CAS-Nr) 34590-94-8 
(EG-Nr) 252-104-2 

1 - 3 Niet ingedeeld 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol 
 

(CAS-Nr) 112-34-5 
(EG-Nr) 203-961-6 
(EU Identificatie-Nr) 603-096-00-8 

1 - 3 Eye Irrit. 2, H319 

 

 
 

 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
  

 

mailto:info@chemicar.eu
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij 
onwel voelen een arts raadplegen. Houd het slachtoffer warm en stil. 

EHBO na contact met de huid : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. Een arts raadplegen. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 
brengen. 

 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : kooldioxide (CO2). schuim. droog bluspoeder. Waternevel. 
 

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

Brandgevaar : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Vuur zal dikke zwarte rook veroorzaken. Rook en/of dampen afkomstig van vuur of ontbinding 
niet inademen. 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Geschikte ademhalingsbescherming. Niet in de riolering of openbare wateren laten 
wegstromen. 

Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Haal het pakket uit de buurt van de brand 
als dit geen risico oplevert. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Bij ontoereikende ventilatie een 
geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. 

Overige informatie : Verplaats, indien mogelijk zonder gevaar voor eigen veiligheid, de verpakkingen uit de 
vuurhaard. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Individuele beschermingsmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. 

Noodprocedures : Evacueren. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open 
water binnendringt. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het 
wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen. 

Reinigingsmethodes : Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, universeel 
bindmiddel, silica gel). 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

RUBRIEK 8. RUBRIEK 13. 

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 

: Contact met de huid en de ogen vermijden. Stof niet inademen. De dampen niet inademen. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
 

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

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

Opslagtemperatuur : 5 - 40 °C 

Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
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7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) 

EU Lokale naam 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 

EU IOELV TWA (mg/m³) 67,5 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 101,2 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 15 ppm 

EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

België Lokale naam 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol # 2-(2-
Butoxyethoxy)ethanol 

België Grenswaarde (mg/m³) 67,5 mg/m³ 

België Grenswaarde (ppm) 10 ppm 

België Kortetijdswaarde (mg/m³) 101,2 mg/m³ 

België Kortetijdswaarde (ppm) 15 ppm 

België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002 
 

 
 

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. 
   

 

   

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Voorkomen : Colorless, viscous liquid. 

Kleur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geur : licht. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : 8,5 
  

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : 0 °C 
  

Vriespunt : 0 °C 
  

Kookpunt : 100 °C 
  

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

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 : 1,02 g/cm³ 
  

Oplosbaarheid : Mengbaar in water. 
  

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 

VOC-gehalte : 4 - 6 % 
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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 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij verbranding komen giftige gassen vrij. 
 

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 

pH: 8,5 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: 8,5 

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 : Niet ingedeeld 
 

  
 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 
 
 
 

 

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 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie : Geen andere effecten bekend. Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / 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 

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 

- Landtransport 
  

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 

 

   

VOC-gehalte : 4 - 6 % 
 

 

  
 

 

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 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
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Afkortingen en acroniemen: 

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

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

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) 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 
 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

EUH208 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken. 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 

 
 

 

 

 
 
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. 
 


