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1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Handelsnaam:
Argos Oil Carwax BR30
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Titel
Gebruiksbeschrijvingen
SU3, SU22, PC35, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11,
ERC8a, ERC8d
Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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 sales@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 conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ernstig oogletsel/oogirritatie, H319
Categorie 2
Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen

GHS07
Signaalwoord:
Veiligheidsaanbeveling:

Gevaren aanduiding:

Waarschuwing
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen
P280 - oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen
dragen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

Productidentificatie

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

(CAS-nr) 112-34-5 (EG nr) 203961-6 (EUIdentificatienummer) 603096-00-8 (REACH-nr) 012119475104-44
Esterquat
(CAS-nr) 95009-13-5
(EG nr) 305-741-6
(REACH-nr) POLYMER
Isopropanol
(CAS-nr) 67-63-0 (EG nr) 200661-7 (EUIdentificatienummer) 603117-00-0 (REACH-nr) 012119457558-25
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

%
10 - 20

1 - 10
1 - 10

Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

4 Eerste hulp maatregelen
4.1. Beschrijving van de eerste hulp maatregelen
EHBO na inademing
: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid

: De huid met overvloedig water wassen.

EHBO na contact met de ogen

: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk
een arts bellen.

EHBO na opname door de mond

: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Irritatie van de ogen
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk
werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Contact met de huid en de ogen vermijden.
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie
paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes
: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.
Overige informatie
: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

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: Zorg voor een goede ventilatie van
de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit
product altijd handen wassen.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag,
Opslagvoorwaarden
: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Beschermen tegen
directe zonnestralen.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)
Nederland
Lokale naam
Nederland
Grenswaarde TGG 8H (mg/m3)
Nederland
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m3)
Nederland
Opmerking (MAC)

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
50 mg/m3
100 mg/m3
H

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Handschoenen.
Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen. Chemisch resistente handschoenen (volgens de
Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent). EN 374
Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril. Gebruik een oogbescherming volgens EN 166 die ontworpen is om
te beschermen tegen spatten. EN 166
Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat
gebruiken.

9 Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Voorkomen
Kleur
Geur
Geurgrens
pH
Smeltpunt
Kookpunt [°C]
Vlampunt [°C]

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vloeibaar
Vloeistof
rood
Karakteristiek
Geen gegevens beschikbaar
5
Niet van toepassing
Geen gegevens beschikbaar
>70°C

Relatieve verdampingssnelheid
(butylacetaat=1)
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Explosiegrenzen
Dampspanning
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid in water
Log Pow
Log Kow
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]
Ontbindingstemperatuur

:

Geen gegevens beschikbaar

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
0,98 Kg / Ltr bij 20°C
Oplosbaar in water
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit
Ontploffing eigenschappen
Explosiegrenzen

:
:
:

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Het product reageert niet onder normale gebruiksomstandigheden, opslag en transport.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen, bij aanbevolen opslag en gebruik (zie sectie 7).
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

11 Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
: Niet ingedeeld
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
Isopropanol (67-63-0)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat (Dampen - mg/l/4u)
TERPINEOL (8000-41-7)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal rat
LC50 inhalatie rat (mg/l)
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen
Kankerverwekkendheid

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 20 mg/l/4u
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 4,76 mg/l/4u
: Niet ingedeeld
pH: ≈ 5
: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
pH: ≈ 5
: Niet ingedeeld
: 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

: Niet ingedeeld

12 Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de
lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)
LC50 vissen 1
≈ 1300 mg/l
EC50 Daphnia 1
> 100 mg/l
EC50 96h algae (1)
> 100 mg/l
Isopropanol (67-63-0)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h algae 1
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Carwax BR30
Persistentie en afbreekbaarheid

9640 mg/l 96u
>1000 mg/l
>1000 mg/l

Het product is biologisch afbreekbaar. De oppervlakte actieve
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. Bio accumulatie
Isopropanol (67-63-0)
Log Pow

0,05

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. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval)
: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden
: Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend
inzamelbedrijf.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met
lokale/nationale voorschriften. De verpakking dient volledig leeggemaakt te worden.

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

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR)
: Niet van toepassing
14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk
Overige informatie

: Nee
: Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Landtransport
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 : Esterquat is aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen
: Esterquat is aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
voortplanting giftige stoffen –
Borstvoeding
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen –
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve
van voor de
15.2.
Chemischelijst
veiligheidsbeoordeling
voortplanting
stoffen –
Een
chemischegiftige
veiligheidsbeoordeling
is uitgevoerd
Ontwikkeling

16 Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
Afkortingen en acroniemen:
CLP
Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008
PBT
Persistente, bioaccumulerende en toxische stof
PNEC
Voorspelde concentratie(s) zonder effect
REACH
Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
zPzB
Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Eye Dam. 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Eye Irrit. 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Skin Irrit. 2
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische
STOT SE 3
werking
H225
Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302
Schadelijk bij inslikken
H315
Veroorzaakt huidirritatie
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
ERC8a
Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
ERC8d
Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
PC35
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
PROC10
Met roller of kwast aanbrengen
PROC11
Spuiten buiten industriële omgevingen
Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar
PROC8a
vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
PROC8b
Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar
vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen
Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs,
SU22
amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Industrieel
gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten* in een industriële
SU3
omgeving
Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels
overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:
Eye Irrit. 2
H319 Beoordeling door deskundigen.

Dit blad is een aanvulling op de technische specificaties, maar vervangt deze niet. De informatie op dit blad is gebaseerd op onze kennis van
het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt evenwel
gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze
informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn verplichting kennis te nemen van de toepassingsvoorschriften en hij is
derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De
vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen
te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee de opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De
gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn.
Geadresseerde moet zich ervan vergewissen dat er geen andere verplichtingen op hem rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de
genoemde.

