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01.  Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming  

   
Handelsnaam  

  
PETROLEUMETHER 40-65 
6*110ML PET   (137001)   

   Fabrikant/Leverancier  
  Chempropack B.V.   

   Straat/Postbus  
  Donker Duyvisweg 45   

   Postcode/Plaats  
  3316 BL   Dordrecht   

   Telefoon / Fax  
  078-6183500   /   078-6180768   

   Contactpersoon  
  Veiligheidsadviseur info@chempropack.nl   

   Telefoonnummer voor noodgevallen  
  078-6183500 (Tijdens kantooruren)   

 

02.  Identificatie van de gevaren  

   

Gevaaromschrijving  

  
Licht ontvlambaar. � Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. � Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  

  Indeling : F ; R 11 � R 52/53 � Xn ; R 65   
 

03.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
   Gevaarlijke inhoudstoffen  

   
  
NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD LICHT /   GEHYDROGENEERDE NAFTA MET LAAG KOOKPUNT ; EG-nr. : 
265-151-9; CAS-nr. : 64742-49-0  

  
  Aandeel :  50 - 100 %  
  Indeling :  Xn ; R 65      

   
  PENTAAN ; EG-nr. : 203-692-4; CAS-nr. : 109-66-0  

  
  Aandeel :  2,5 - 10 %  
  Indeling :  F+ ; R 12   N ; R 51/53   Xn ; R 65   R 67   R 66      

   
  N-HEXAAN ; EG-nr. : 203-777-6; CAS-nr. : 110-54-3  

  
  Aandeel :  2,5 - 5 %  
  Indeling :  F ; R 11   Repr. Cat.3 ; R 62   N ; R 51/53   Xn ; R 48/20   Xn ; R 65   Xi ; R 38   R 67      

     De volledige R zin is te vinden in hoofdstuk 16.   
 

04.  Eerste hulp maatregelen  
   Een arts bellen.  

   

Algemene informatie  

  
Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen. Slachtoffers meteen buiten de 
gevarenzone brengen. Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Bij twijfel of bij aanhoudende 
verschijnselen een arts raadplegen.   

   
Inademing  

  
Slachtoffers buiten gevarenzone brengen. Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. na prikkeling van de 
luchtwegen: arts raadplegen   

   Contact met de huid  
  Met water afwassen en goed naspoelen.   

   Contact met de ogen  
  Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Met veel water afspoelen.   

 

05.  Brandbestrijdingsmaatregelen  

   Geschikte blusmiddelen  
  Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.   
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   Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden  
  tegen alcohol bestand schuim water   

   Aanvullende gegevens  
  Bluswater niet in de riolering afvoeren.   

 

06.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat  

   Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  
  Zorg voor een goede ventilatie.   

   Reinigingsmethoden  
  Indammen/bedijken   

 

07.  Hantering en opslag  

   Hantering  
  Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Enkel op plaatsen met voldoende luchtafzuiging gebruiken.   

   

Brand- en ontploffingsgevaar  

  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs 
de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen. Gereedschappen die vonken mogen 
niet worden gebruikt.   

   Opslagruimte en tanks  
  Vaten niet open laten staan - verpakking aarden. Voldoende ventilatie waarborgen. Opslagruimte goed ventileren.   

   
Aanvullende gegevens  

  
Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen. Verpakking goed gesloten op koele, goed 
geventileerde, plaats opslaan.   

 

08.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming  

   

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties  

  

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke 
luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en 
damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden 
gedragen.   

   Grenswaarden voor blootstelling  
   PENTAAN ; CAS-nr. : 109-66-0  

   
Specificering :  Grenswaarde (8-uur) ( EC )  
   Waarde :  1000 ppm   /   3000 mg/m3  
   Datum versie :  07-02-2006     

   
Specificering :  Wettelijke grenswaarde (8uur) ( NL )  
   Waarde :  1800 mg/m3  
   Datum versie :  01-01-2007     

   N-HEXAAN ; CAS-nr. : 110-54-3  

   
Specificering :  Grenswaarde (8-uur) ( EC )  
   Waarde :  20 ppm   /   72 mg/m3  
   Datum versie :  07-02-2006     

   
Specificering :  Wettelijke grenswaarde (8uur) ( NL )  
   Waarde :  72 mg/m3  
   Datum versie :  01-01-2007     

   
Specificering :  Wettelijke grenswaarden (15min) ( NL )  
   Waarde :  144 mg/m3  
   Datum versie :  01-01-2007     

   Persoonlijke beschermingsmaatregelen  

   
Algemene maatregelen  

  
Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder Met het 
product bevuilde kleding meteen uitrekken.   

   Bescherming van de ademhalingswegen  
  Dampen niet inademen. Voor een goede ventilatie zorgen.   

   Bescherming van de handen  
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  veiligheidshandschoenen PVC of rubber   

   Bescherming van de ogen  
  Veiligheidsbril gebruiken.   

 

09.  Fysische en chemische eigenschappen  
   Veiligheidsrelevante gegevens  

   

Kleur        kleurloos           
Toestand aggregaat :        vloeistof           
Geur        kenmerkend           
Helderheid        helder           
Vlampunt :        -18     °C       
Dichtheid :  ( 20 °C )       0,645 - 0,67     g/cm3        

 

10.  Stabiliteit en reactiviteit  

   Te vermijden materialen  
  Reactie met oxidatiemiddelen mogelijk.   

 

11.  Toxicologische informatie  
 

12.  Ecologische informatie  
 

13.  Instructies voor verwijdering  
   Stof / Toebereiding  

   
Aanbeveling  

  
Niet in het water of de riolering laten lopen. Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften naar een 
geschikte stortplaats voor industrieafval brengen.   

 

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer  
   Vervoer over land ADR/RID  

   

Classificatie  

  
Klasse :    3    Kemler :    33       
UN-nummer :    1268    Classificatiecode :    F1        

  Bijzondere bepalingen : 640D   � LQ 4   � Tunnel restriction code : D1E     

   Aanduiding van het materiaal  

  AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G.   

   

Verpakking  

  

Verpakkingsgroep :  II  

Klasse :  

3    
   Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee  

   

Classificatie  

  
IMDG-Code :    3    EMS-nummer :    F-E / S-E       
UN-nummer :    1268              

  LQ 1 l     

   Aanduiding van het materiaal  

  PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.   

   

Verpakking  

  

Verpakkingsgroep :  II  

Klasse :  

3    
   Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR  
   Classificatie  
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Klasse :    3             
UN-nummer :    1268               

   Aanduiding van het materiaal  

  PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.   

   

Verpakking  

  

Verpakkingsgroep :  II  

Klasse :  

3    
   Aanvullende informatie met betrekking tot het vervoer  

   
Niet met water in aanraking brengen. vochtigheid vermijden > 50 °C, afkoeling < 0 °C, vochtigheid warmteinwerking 
vermijden Verpakking luchtdicht sluiten en beschutten tegen: verwarming > 50 °C. Bij uitlopen met vloeistofbindend 
materiaal opnemen.  

 

15.  Wettelijk verplichte informatie  
   Etikettering (EG)  
   Symbool en gevaaromschrijving van het product  

   

    F   ;   Licht ontvlambaar         Xn   ;   Schadelijk      
   R-zinnen  
   11  Licht ontvlambaar.  

   52/53  Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken.  

   65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
   S-zinnen  
   29/35  Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.  
   61  Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.  

   62  Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het 
etiket tonen.  

   51  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
   37  Draag geschikte handschoenen.  
   16  Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  

 

16.  Overige informatie  
   Aanvullende gegevens  

   
De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande 
omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag 
zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk l genoemde doel gebruikt worden. De 
gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.  

   Veiligheidsrelevante wijzigingen  

   
14. Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE � 14. Classificatie (ADR) � 14. Aanduiding van het materiaal (ADR) � 14. 
Gevaar veroorzakende stof (ADR) � 14. Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee � 14. Classificatie (IMDG) � 14. Aanduiding 
van het materiaal (IMDG) � 14. Gevaar veroorzakende stof (IMDG) � 14. Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR � 14. 
Aanduiding van het materiaal (ICAO) � 14. Gevaar veroorzakende stof (ICAO)  

   R-zinnen van de inhoudstoffen  

   

11  Licht ontvlambaar.  
12  Zeer licht ontvlambaar.  
38  Irriterend voor de huid.  
48/20  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. 

51/53  Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken.  

62  Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.  
65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
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67  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.   
 

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidig kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden 
niet tot een contractuele rechtsbetrekking.  

 
 


