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

1.1.  Productidentificatie

Identificatie van het product : Vloeibaar.

Handelsnaam : White Oil Pharma 15
White Mineral Oil
CAS-nr. :8042-47-5
EG-nr. :232-455-8
Bilage-nummer :---
REACH :01- 2119487078-27-0010

Aard van het product : Mineraalolie.

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

Gebruik : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen. Manufacture of substance -
Industrial
Use in Cleaning Agents - Consumer
Metal working fluids/rolling oils - Industrial
Metal working fluids/rolling oils - Professional
Use as binders and release agents - Industrial
Use as binders and release agents - Professional
Use in Agrochemicals uses - Professional
Use in Agrochemicals uses - Consumer
Rubber production and processing - Industrial
Polymer processing - Industrial
Use as an intermediate - Industrial
Lubricants - Industrial
Lubricants (Low release) - Professional
Lubricants (high release) - Professional
Lubricants (Low release) - Consumer
Lubricants (high release) - Consumer
Use in laboratories - Industrial
Use in laboratories - Professional
Water treatment chemicals - Industrial
Water treatment chemicals - Professional
Explosives manufacture and use - Professional
Distribution of substance - Industrial
Functional Fluids - Industrial
Functional Fluids - Professional
Other Consumer Uses - Consumer
Formulation and (re)packing of substan
Landbouw.
Automotive
Chemische industrie.
Pharmaceutische industrie.
Textielindustrie.

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

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

Internet: www.macoil.be

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)

• Gezondheidsgevaren : Aspiratiegevaarlijk - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

• Verdere gevaren

2.2.  Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen

M“
• Gevarenpictogrammen : GHS08

• Signaal woord : Gevaar

• Gevarenaanduidingen : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

• Voorzorgsmaatregelen

Reactie : P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
P331 - GEEN braken opwekken.

Opslag : P405 - Achter slot bewaren.

Instructies voor verwijdering : P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar .

RUBRIEK 3  Samenstelling en informatie over de best anddelen

3.1./3.2.  Stof / Mengsel
Stof / Mengsel : Stof.
Bevat geen componenten die de rangschikking van het produkt beinvloeden.

RUBRIEK 4  Eerstehulpmaatregelen

4.1.  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.

- Contact met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.

- Contact met de ogen : Medische hulp inroepen indien pijn, knipperen, tranen of roodheid aanhoudt.

- Inslikken : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

4.2.  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- 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.
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RUBRIEK 4  Eerstehulpmaatregelen  (vervolg)

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

Nota voor de arts : Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5  Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1.  Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxyde.
Droog poeder.
Zand.
Waternevel.

Speciale beschermingsmiddelen voor : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
de brandweer 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

Geen gegevens beschikbaar.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Het strooioppervlak moet door een opgeleid reinigingspersoneel worden
opgeruimd, uitgerust met ademhalings- en oogbescherming.
Het strooioppervlak kan glad zijn.

6.2.  Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar.

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

Geen gegevens beschikbaar.

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

6.4.  Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8.

RUBRIEK 7  Hantering en opslag

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

Geen gegevens beschikbaar.

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 : Geen gegevens beschikbaar.

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
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RUBRIEK 7  Hantering en opslag  (vervolg)

7.3.  Specifiek eindgebruik

Niet van toepassing.

RUBRIEK 8  Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming

TLV© -TWA [mg/m³] : White Mineral Oil: 5mg/m3, 8h

8.2.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming :

- Ademhalingsbescherming : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale
gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.

- Handbescherming : Handschoenen.

- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/
huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming : Hoewel geen specifieke gegevens over oogirritatie beschikbaar zijn, moet U, om dit
produkt te hanteren, een oogbescherming dragen aangepast aan de
gebruiksomstandigheden.

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

Industriële hygiëne : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

RUBRIEK 9  Fysische en chemische eigenschappen

Viscositeit bij 100°C [mm2/s] : 3,41

9.1.  Informatie over fysische en chemische basisei genschappen

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Reukloos.

9.1.j.  Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Densiteit  [g/l] : 0,8581

Viscositeit bij 40°C [mm2/s] : 15,5

Stolpunt [°C] : -21

RUBRIEK 10  Stabiliteit en reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2.  Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden van opslag, behandeling en gebruik

10.3.  Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reakties : Geen in normale omstandigheden.

10.4.  Te vermijden omstandigheden

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

10.5.  Chemisch op elkaar inwerkende materialen
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RUBRIEK 10  Stabiliteit en reactiviteit  (vervolg)

Te vermijden stoffen : Sterke zuren.
Sterk oxyderende middelen.

RUBRIEK 11  Toxicologische informatie

11.1.  Informatie over toxicologische effecten

• Acute toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

• Huidcorrosie/-irritatie : Geen gegevens beschikbaar.

• Ernstig oogletsel/oogirritatie : Geen gegevens beschikbaar.

Inademing (rat) LC50  [mg/l/4u] : > 5000

• 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

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : > 100

Biologische afbreekbaarheid [%] : >60% 28d

RUBRIEK 13  Instructies voor verwijdering

13.1.  Afvalverwerkingsmethoden

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

RUBRIEK 14  Informatie met betrekking tot het vervo er

- UN Nr : Not regulated

RUBRIEK 15  Regelgeving

Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem voor de Indeling en Etikettering van Chemische Stoffen (GHS)
• Gevarenpictogrammen

M“
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.

Gevarenaanduidingen : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

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

w
w
w
.m
a
c
o
il
.b
e



bladzijde : 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 2

Datum : 15 / 4 / 2015

Vervangt : 25 / 5 / 2007

White Oil Pharma 15 SIPMED 15

RUBRIEK 16  Overige informatie

Herziening : 2

Drukdatum : 15 / 4 / 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
de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document
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