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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming
· 1.1 Productidentificatie
· Handelsnaam:

Pevalen™

· Productidentificatie Pevalen™
· Registratienummer 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Toepassing van de stof / van de bereiding Weekmaker
· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· Inlichtingengevende sector: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
(Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)
*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
De stof is op grond van de stoffenrichtlijn niet als gevaarlijk geclassificeerd voor de gezondheid van het
milieu.
· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Niet toepasselijk.
· Gevarenpictogrammen Niet toepasselijk.
· Signaalwoord Niet toepasselijk.
· Gevarenaanduidingen Niet toepasselijk.
· Voorzorgsmaatregelen Niet toepasselijk.
· Gevaaromschrijving: Er zijn geen specifieke gevaren die verband houden met dit product.
· 2.3 Andere gevaren
Voorzichtig, substantie nog niet volledig getest.
Als gevolg van de structuur van de substantie en studies gedaan op gelijkwaardige producten, wordt
aangenomen dat dit product ongeclassificeerd is.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Nee.
· zPzB: Nee.

*

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· 3.1 Stoffen Ja
(Vervolg op blz. 2)
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· Chemische samenstelling:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester

*

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Na het inademen: EHBO-maatregelen niet nodig, maar ga naar de frisse lucht voor uw eigen comfort.
· Na huidcontact:
Eerste hulp maatregelen niet vereist, maar was de blootgestelde huid om hygiënische redenen met
water en zeep.
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
· Na inslikken:
Spoel de mond met water.
Indien er een grote hoeveelheid is ingeslikt of indien u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies/
medische hulp.
· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen
alcohol bestand is.
· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij een brand kan vrijkomen:
Koolmonoxyde (CO)
Kooldioxide (CO2)
· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:
Brandweerlieden m oeten geschikte bescherm ende uitrusting en een op zichzelf staand
ademhalingsapparaat dragen met een stuk dat het gehele gelaat bedekt en onder positieve druk wordt
bediend.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel
· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Draag veiligheidsbril, handschoenen, beschermende kleding en rubberen laarzen om hygiënische
redenen.
· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Beperk het uitspreidgebied en dek de afvoeren af.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Kleine gemorste hoeveelheden:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, Kattenbak vulling, zuurbinder, universele binder) opnemen.
(Vervolg op blz. 3)
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Grote gemorste hoeveelheden:
Pomp het product over in een reservecontainer die van het juiste etiket is voorzien.
· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Draag persoonlijke beschermende uitrusting overeenkomstig sectie 8 in het geval van kans op
blootstelling.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Niet toepasselijk.
· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in de originele verpakking bewaren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
· 8.1 Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen,
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
· DNEL’s Niet bepaald.
· PNEC’s Niet bepaald.
· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen
worden.
· Ademhalingsbescherming:
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
· Handbescherming:
Beschermende handschoenen is niet echt nodig. Maar we adviseren het gebruik van beschermende
handschoenen gemaakt van rubber.
· Handschoenmateriaal
Butylrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van
andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming: Gebruik een veiligheidsbril in die situaties waar risico van spatten kan optreden.
· Lichaamsbescherming:
Gebruikelijke werkkleding voor de chemische industrie (lange mouwen en pijpen).
· Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu Niet vereist.
(Vervolg op blz. 4)
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· Risicobeheersmaatregelen
Blootstellingsscenario's zijn niet beschikbaar aangezien het product niet is geclassificeerd als gevaarlijk
voor de gezondheid of het milieu op grond van CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008.
*

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Vorm:
Vloeistof
Kleur:
Kleurloos
· Reuk:
Mild
· pH-waarde:

6-7

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:

Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Vlampunt:

230-250 °C

· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):

Niet toepasselijk.

· Ontstekingstemperatuur:

Niet bepaald.

· Ontbindingstemperatuur:

Niet bepaald.

· Ontploffingsgevaar:

Niet explosief.

· Ontploffingsgrenzen:
· Brandbevorderende eigenschappen

Niet bepaald.
Niet oxiderend.

· Dampspanning:

Niet bepaald.

Dichtheid:
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:

1,039 g/cm³
Niet bepaald.

· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit
Dynamisch bij 23 °C:
· 9.2 Overige informatie

*

33 mPas
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
· 10.1 Reactiviteit
Er bestaan geen specifieke testgegevens voor dit product. Zie voor meer informatie de volgende
subparagrafen van dit hoofdstuk.
· 10.2 Chemische stabiliteit Het product is stabiel onder normale omstandigheden.
· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen bekend.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen bekend.
· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
BE
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· LD/LC50-waarden: Geen informatie beschikbaar.
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen informatie beschikbaar.
· aan het oog: Geen informatie beschikbaar.
· Sensibilisatie Geen informatie beschikbaar.
· Toxiciteit bij herhaalde toediening Geen informatie beschikbaar.
· Carcinogeniteit: Geen informatie beschikbaar.
· Mutageniteit: Geen informatie beschikbaar.
· Reproductietoxiciteit: Geen informatie beschikbaar.
· Opmerking:
Voorzichtig, substantie nog niet volledig getest.
Als gevolg van de structuur van de substantie en studies gedaan op gelijkwaardige producten, wordt
aangenomen dat dit product ongeclassificeerd is.
*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen informatie beschikbaar.
· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar.
· 12.3 Bioaccumulatie Geen informatie beschikbaar.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen informatie beschikbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Nee.
· zPzB: Nee.
· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Opmerking:
Voorzichtig, substantie nog niet volledig getest.
Als gevolg van de structuur van de substantie en studies gedaan op gelijkwaardige producten, wordt
aangenomen dat dit product ongeclassificeerd is.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk afval.
Verbrand in een installatie met vergunning.
· Europese afvalcatalogus
16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval
· Niet gereinigde verpakkingen:
Besmette verpakkingsmaterialen moeten op dezelfde wijze worden afgevoerd als het product.
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
(Vervolg op blz. 6)
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· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.
*

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
· 14.1 VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Juiste verzendnaam (Technische omschrijving)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Transportgevarenklasse(n)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse

-

· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Milieugevaren:
· Zeeverontreinigend (etiket milieugevaarlijk) : Neen
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II
bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet bruikbaar.
· Transport/verdere gegevens:

*

Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde
verordeningen.

RUBRIEK 15: Regelgeving
· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of
het mengsel
Niet toepasselijk.
· Nationale voorschriften:
· Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen Niet toepasselijk.
· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
BE

