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1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Product identificatie
Handelsnaam:
Argos Oil Marine 12 SAE 40
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen gebruik
Smeerolie
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
GP Groot Brandstoffen- en Oliehandel B.V.
Vennewatersweg 2B,
1852 PT Heiloo
T 088-472 03 00
F 072-531 13 99
E info@gpgroot.nl

Van Kessel Olie B.V.
Milheesestraat 19
5763 AD Milheeze
T 0492-34 12 21
F 0492-34 36 64
E verkoop@vankesselolie.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88

2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H317
Calculation method
Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
2.2.Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Signaalwoord (CLP)
:Gevarenaanduidingen (CLP)

: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P273 - Voorkom lozing in het milieu
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde
afvalverzamelingsinstallatie

2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Brandbare vloeistoffen. Langdurig of herhaald contact van
dit product met de huid kan huidziekten veroorzaken door het verlies van natuurlijke oliën. Gemorst product
vormt ernstig potentieel slipgevaar.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stof
Niet van toepassing
3.2. Mengsels
Naam

Productidentificatie

%

Distillates (petroleum)
hydrotreated heavy paraffinic Base
oil – unspecified (Noot L)

(CAS-nr) 64742-65-0
>= 75
(EG nr) 265-169-7
(EU-Identificatienummer) 649474-00-6

Phenol, dodecyl, branched

(CAS-nr) 121158-58-5

Asp. Tox. 1, H304

0,01 - 0,5 Skin Irrit. 2, H315

(EG nr) 310-154-3

Eye Irrit. 2, H319

(EU-Identificatienummer) 012119513207-49

Repr. 2, H361f
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)

(REACH-nr) 01-2119513207-49
Diphenylamine

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

(CAS-nr) 122-39-4

< 0,05

stof waarvoor binnen de
(EG nr) 204-539-4
Gemeenschap een blootstellingsgrens
(EU-Identificatienummer) 612op de werkvloer geldt
026-00-5

Aquatic Chronic 1, H410
Acute Tox. 3 (Oral),
(M=10)
H301 Acute Tox. 3
(Dermal), H311 Acute
Tox. 3 (Inhalation),
H331 Eye Irrit. 2, H319
STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Note L : The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance contains less
than 3 % DMSO extract as measured by IP 346 ‘Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating
base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method’,
Institute of Petroleum, London. This note applies only to certain complex oil-derived substances in Part 3.
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

4 Eerste hulp maatregelen
4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen
EHBO algemeen
: Ontruim de gevarenzone
EHBO na inademing
: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht
brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. In geval van ademhalingssymptomen:
bel het Antigifcentrum of een arts.
EHBO na contact met de huid
: Verwijder besmette kleding. De huid met overvloedig water en
zeep wassen.
EHBO na contact met de ogen
: Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond

: Bij inslikken: de mond met water spoelen (enkel indien de persoon bij
bewustzijn is). GEEN braken opwekken. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na inademing
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht
een ernstig ademhalingsrisico in te houden.
Symptomen/letsels na contact met de huid
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet
geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
Symptomen/letsels na contact met de ogen
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht
een groot oogcontactrisico in te houden.
Symptomen/letsels na opname door de mond
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet
geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO2). Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen waterstraal aangezien deze het vuur kan verspreiden.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand :
Stikstofoxides. Waterstofsulfide. Zwaveloxide. Fosforoxides. Zinkoxide.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand
Blusinstructies
Overige informatie

: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat in de
onmiddellijke nabijheid van vuur.
: Gebruik in een gesloten ruimte een onafhankelijke
ademhalingsapparaat.
: Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
: Door de uiterst gladde aard van dit product dient bij de hantering ervan
bijzonder voorzichtig te werk te worden gegaan, om verspreiding op de
loopoppervlakken te vermijden.
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
Noodprocedures

: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
: Overbodig personeel weg laten gaan.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open
water binnendringt.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Grote gemorste plekken met een
pomp of stofzuiger opzuigen. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd
worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

7 Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking
: Vermijd contact met de ogen.
Hygiënische maatregelen
: De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte
zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden
: In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking bewaren.
Opslagtemperatuur
: 50 °C
Opslagplaats
: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen
hitte.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic Base oil - unspecified (64742-65-0)
EU
IOELV TWA (mg/m3)
5 mg/m3
3
EU
IOELV STEL (mg/m )
10 mg/m3
Diphenylamine (122-39-4)
EU
IOELV TWA (mg/m3)
5 mg/m3
EU
IOELV TWA (ppm)
0,7 ppm
EU
IOELV STEL (mg/m3)
10 mg/m3
EU
IOELV STEL (ppm)
1,4 ppm
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen
Zorg voor een geschikte ventilatie om de olienevel onder de
geldende normen te houden. Gebruik een spatbril als oogcontact
door op-spatting mogelijk is. Oogdouche met aangepaste vloeistof.
Persoonlijke beschermingsuitrusting
Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Vermijd
onnodige blootstelling
Handbescherm
ing:

Materiaalkeuze beschermende kleding

Draag geschikte beschermende kleding.

Draag handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën volgens EN 374.

Bescherming van de handen

Beschermende handschoenen van neopreen of nitril PVC
handschoenen bestand tegen chemische producten (volgens de
Europese standaardnorm EN 374 of equivalent). De doorbraaktijd
van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant
vastgesteld te worden.

Bescherming van de ogen

Chemische stofbril of veiligheidsbril. Gebruik een spatbril als
oogcontact door op-spatting mogelijk is. EN 166.

Huid en lichaam bescherming

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale
kleding/huidbescherming aanbevolen. Vermijd langdurig en
herhaald contact met de huid. Indien herhaald contact met de huid
of besmetting van de kleding mogelijk is, moet beschermende
kleding gedragen worden.

Bescherming van de ademhalingswegen

In geval van het risico op overmatige vorming van damp,
nevel of stofdeeltjes, een goedgekeurde
ademhalingsbescherming gebruiken. Masker tegen deeltjes.
EN 143.

9 Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
: Vloeibaar
Kleur
: Lichtbruin
Geur
: Karakteristiek
Geurdrempelwaarde
: Geen gegevens beschikbaar
pH
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)
: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt
: Niet van toepassing
Vriespunt
: -6 °C
Kookpunt
: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt
: 220 °C
Zelfontbrandingstemperatuur
: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur
: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)
: Niet van toepassing
Dampspanning
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
: Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid
: 897 kg/m3
Oplosbaarheid
: niet oplosbaar in water.
Log Pow
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch
: 142 mm2/s @40°C
Viscositeit, dynamisch
: Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen
: Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.2. Chemische stabiliteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.4.Te vermijden omstandigheden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

11 Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
: Niet ingedeeld
Distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic Base oil - unspecified (64742-65-0)
LD50 oraal (rat)
5000 mg/kg
LD50 dermaal konijn
5000 mg/kg
LC50 inhalatie (rat) (Stof/Mist - mg/l/4u)
> 5 mg/l/4u
Diphenylamine (122-39-4)
LD50 oraal (rat)
LD50 dermaal konijn
Phenol, dodecyl, branched (121158-58-5)
LD50 oraal (rat)
LD50 dermaal konijn
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen
Kanker verwekkendheid

1120 mg/kg
> 5000 mg/kg
2200 mg/kg
2000 mg/kg
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige : Niet ingedeeld
blootstelling)
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde : Niet ingedeeld
blootstelling)
Gevaar bij inademing
Viscositeit, kinematisch

: Niet ingedeeld
: 142 mm2/s @40°C

12 Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Diphenylamine (122-39-4)
EC50 Daphnia 1
EC50 72h algae 1

0,31 mg/l @24H
1,51 mg/l

Phenol, dodecyl, branched (121158-58-5)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
EC50 andere waterorganismen 1

0,14 mg/l @96H
0,017 mg/l @48H
0,091 mg/l @72H

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Diphenylamine (122-39-4)
Bio degradatie
Phenol, dodecyl, branched (121158-58-5)
Bio degradatie

26% 28 dagen
13,4% 28 dagen

12.3. Bio accumulatie
Diphenylamine (122-39-4)
Log Kow

3,4

Phenol, dodecyl, branched (121158-58-5)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH)
Log Kow

794,33
7,14 0.1 DAYS

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar

13 Instructies voor verwijdering
13.1. Afval verwerkingsmethoden
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. VN-nummer
VN-nr (ADR)
VN-nr (IMDG)
VN-nr (IATA)
VN-nr (ADN)
VN-nr (RID)

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IMDG)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID)
: Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR)
IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG)
IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA)
ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN)
RID
Transportgevarenklasse(n) (RID)

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR)
Verpakkingsgroep (IMDG)
Verpakkingsgroep (IATA)
Verpakkingsgroep (ADN)
Verpakkingsgroep (RID)

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk
Marine verontreiniging
Overige informatie

: Nee
: Nee
: Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Landtransport

Geen gegevens beschikbaar

Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

Transport op binnenlandse wateren

Geen gegevens beschikbaar

Spoorwegvervoer

Geen gegevens beschikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing

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
15.1.2. Nationale voorschriften
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

: Distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic Base
oil - unspecified,Phenol, dodecyl, branched zijn aanwezig
: Distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic Base
oil - unspecified,Phenol, dodecyl, branched zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor
voortplanting
giftige
stoffen
Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor
voortplanting
giftige
stoffen
Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor
voortplanting
giftige
stoffen
Ontwikkeling

de
–

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

de
–

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

de
–

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

16 Overige informatie
Afkortingen en acroniemen:

ADR

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

ATE
BCF
CLP
DMEL

Schatting van de acute toxiciteit
Bio concentratiefactor
Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008
Afgeleide dosis met minimaal effect

DNEL
EC50
IARC
IATA

Afgeleide dosis zonder effect
Mediaan effectieve concentratie
Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek
Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG
LC50
LD50
LOAEL

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD

Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
Concentratie zonder waargenomen effecten
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO

REACH
PNEC
PBT
RID
SDS

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
Voorspelde concentratie(s) zonder effect
Persistente, bio accumulerende en toxische stof
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
Veiligheidsinformatieblad

zPzB

Zeer persistent en zeer bio accumulerend, zPzB

ADN

Volledige tekst H-en EUH-zinnen:
Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox. 3 (Inhalation)
Acute Tox. 3 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Acute dermale toxiciteit, Categorie 3
Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3
Acute orale toxiciteit, Categorie 3
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
Repr. 2
Skin Irrit. 2

Aspiratiegevaar, Categorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

STOT RE 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2

H301
H304

Giftig bij inslikken
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H311

Giftig bij contact met de huid

H315
H319
H331

Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Giftig bij inademing

H361f
H373
H400
H410

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Dit veiligheid informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 453/2010. Classificatie is
berekend overeenkomstig de Europese richtlijn 67/548/EWG, 1999/45/EC en verordening 1272/2008 met hun
respectievelijke amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of
van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of
een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaal geschiktheids- en veiligheidsstudie uit te voeren.

