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Chain Wax CHAIN WAX

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

1.1.  Productidentificatie

Identificatie van het product : Pasta.

Handelsnaam : Chain Wax

Aard van het product : Was.

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

Gebruik : Enkel voor professioneel gebruik.
Industrieel.
Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

1.3.  Details betreffende de verstrekker van het ve iligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Macoil Company NV
Drukkerijstraat 15
B-9240  ZELE  BELGIUM
Tel. : +32 (0)52 41 03 91
Fax : +32 (0)52 41 39 61
E-mail : info@macoil.be
Internet: www.macoil.be

1.4.  Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : +32 (0)52 41 03 91

RUBRIEK 2  Identificatie van de gevaren

2.1.  Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) N r. 1272/2008 (CLP)

Niet gereglementeerd.

• Verdere gevaren

2.2.  Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële
hygiëne en veiligheid.
Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële
hygiëne en veiligheid.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

2.3.  Andere gevaren

Andere gevaren : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3  Samenstelling en informatie over de best anddelen

3.1./3.2.  Stof / Mengsel
Stof / Mengsel : Mengsel.

Componenten / Onzuiverheden
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RUBRIEK 3  Samenstelling en informatie over de best anddelen  (vervolg)

Componenten : Dit produkt is niet gevaarlijk .
Naam Component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer REACH Indeling

Petrolatum : Tussen 80  en 100 % 8009-03-8 232-373-2 649-254-00-X ---- Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)
----------------------------------
Niet geclassificeerd. (GHS)

RUBRIEK 4  Eerstehulpmaatregelen

4.1.  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Het slachtoffer laten rusten.

- Contact met de huid : Medische hulp inroepen indien de irritatie blijft.

- Contact met de ogen : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies
vragen.

- Inslikken : In frisse lucht laten ademen.

4.2.  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.

- Huidcontact : Voorzichtig wassen met veel water en zeep.

- Oogcontact : Het oog gedurende 10 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de
oogleden te knipperen.

- Inslikken : Niet doen braken tenzij door het Antigifcentrum of de dokter werd aanbevolen.

4.3.  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medis che verzorging en speciale behandeling

Nota voor de arts : Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5  Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1.  Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen :
Koolstofdioxyde.
Droog poeder.

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

5.3.  Advies voor brandweerlieden

Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.

Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkome n van de stof of het mengsel

6.1.  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Het strooioppervlak kan glad zijn.

6.2.  Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor het : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
milieu De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

6.3.  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materi aal

Reinigingsmethoden : Het gemorste product collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat.

6.4.  Verwijzing naar andere rubrieken
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RUBRIEK 6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkome n van de stof of het mengsel  (vervolg)

Zie Rubriek 8.

RUBRIEK 7  Hantering en opslag

7.1.  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke bescherming : Vermijd onnodige blootstelling. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en
kleding.

Behandeling : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. De handen en
andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas
eten, drinken, roken of het werk verlaten.

Technische veiligheidsmaatregelen : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk
vereist.

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

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.

7.3.  Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8  Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming

8.1.  Controleparameters

8.2.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming :

=8
:

- Ademhalingsbescherming : Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie
handhaaft.

- Handbescherming : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.

- Huidbescherming : Indien herhaalde huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet
men protectiekleding dragen.

- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9  Fysische en chemische eigenschappen

Viscositeit bij 100°C [mm2/s] : Ca 20

9.1.  Informatie over fysische en chemische basisei genschappen

Fysische toestand : Pasta.
Kenmerkend.

Smeltpunt  [°C] : 68
> 200

Densiteit  [g/l] : 861
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RUBRIEK 10  Stabiliteit en reactiviteit

10.1.  Reactiviteit

10.2.  Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden van opslag, behandeling en gebruik

10.3.  Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reakties : Stabiel.

10.4.  Te vermijden omstandigheden

Sterk oxyderende middelen.

Te vermijden condities :
Elektrostatische oplading
Bevriezing.
Oververhitting.
Vonken.

10.5.  Chemisch op elkaar inwerkende materialen

10.6.  Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11  Toxicologische informatie

11.1.  Informatie over toxicologische effecten

Informatie over toxiciteit : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

• Acute toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

• Huidcorrosie/-irritatie : Geen gegevens beschikbaar.

• Ernstig oogletsel/oogirritatie : Geen gegevens beschikbaar.

• Sensibilisatie van de luchtwegen/de : Geen gegevens beschikbaar.
huid
• Mutageniteit in geslachtscellen : Geen gegevens beschikbaar.

• Kankerverwekkendheid : Geen gegevens beschikbaar.

• Giftigheid voor de voortplanting : Geen gegevens beschikbaar.

• STOT bij eenmalige blootstelling : Geen gegevens beschikbaar.

• STOT bij herhaalde blootstelling : Geen gegevens beschikbaar.

• Gevaar bij inademing : Geen gegevens beschikbaar.

Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : > 5000

RUBRIEK 12  Ecologische informatie

12.1.  Toxiciteit

Informatie over toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

12.2.  Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3.  Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4.  Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.
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RUBRIEK 12  Ecologische informatie  (vervolg)

12.5.  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6.  Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13  Instructies voor verwijdering

13.1.  Afvalverwerkingsmethoden

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Industrieel afvalnr. (voorstel) : 05 01 06
12 01 12
07 01 99

RUBRIEK 14  Informatie met betrekking tot het vervo er

Niet onderworpen aan ADR.

ALGEMENE INFORMATIE

RUBRIEK 15  Regelgeving

Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem voor de Indeling en Etikettering van Chemische Stoffen (GHS)
• Voorzorgsmaatregelen
     - Algemeen : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële

hygiëne en veiligheid. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

15.1.  Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mili eureglementen en -wetgeving voor de stof of het men gsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

15.2.  Chemischeveiligheidsbeoordeling

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

S-Zinnen : Geen.

RUBRIEK 16  Overige informatie

Herziening : 4

Drukdatum : 7 / 5 / 2015

Aanbevolen toepassingen & : Voor het bekomen van specificaties en technische informaties contacteer uw
beperkingen verkoopskantoor.

Andere gegevens : Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter
beschikking gesteld.  De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen
buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren.  Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke
verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn
met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat
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de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document
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