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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : WS 3002 S
Productcode : 3002S00
Verstuiver : Aërosol
Productgroep : Handelsproduct

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik

Titel Gebruiksbeschrijvingen
General industrial use of lubricants and greases 
in vehicles or machinery. Includes filling and 
draining of containers and enclosed machinery 
(including engines)X

SU3, PC17, PC24, PROC9, ERC4, ERC7

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
WHALE SPRAY, S.L.
C/Aiguafreda 24
P-Industrial Ametlla Park
08480 AMETLLA DEL VALLÉS - SPAIN
T 0034 93 882 77 12
whalespray@whalespray.com - www.whalespray.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : 0034 93 882 77 12

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 
REACH)
Spuitbus, categorie 1 H222;H229 
Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3 H226 
Acute orale toxiciteit, categorie 4 H302 
Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 H318 
Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 
1B

H340 

Kankerverwekkendheid, categorie 1B H350 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij 
eenmalige blootstelling, categorie 3, 
narcotische werking

H336 

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, 
categorie 3

H412 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Ontvlambare vloeistof en damp. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan kanker veroorzaken. Kan 
genetische schade veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan dodelijk zijn als de stof bij 
inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

mailto:whalespray@whalespray.com
www.whalespray.com
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2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : alcohols C9-11 etholxylated; nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; 

gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, 
verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een 
katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject 
van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]; Alcohols, C12-14, ethoxylated; ethaandiol; 
ethyleenglycol

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340 - Kan genetische schade veroorzaken.
H350 - Kan kanker veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C, 
122 °F.

EUH zinnen : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3. Andere gevaren
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels

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

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; 
gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen 
van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een 
katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot 
en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 
°C (149 °F tot 446 °F).]

(CAS-Nr) 64742-48-9
(EG-Nr) 265-150-3
(EU Identificatie-Nr) 649-327-00-6
(REACH-nr) 01-2119456620-43

48,75 - 78 Flam. Liq. 3, H226
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

alcohols C9-11 etholxylated (CAS-Nr) 68439-46-3 6,825 - 9,75 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Alcohols, C12-14, ethoxylated (CAS-Nr) 68439-50-9
(EG-Nr) 500-213-3

4,875 - 6,825 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

1,2,4-trimethylbenzeen (CAS-Nr) 95-63-6
(EG-Nr) 202-436-9
(EU Identificatie-Nr) 601-043-00-3

2,4375 - 2,925 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

Carbon dioxide (CAS-Nr) 124-38-9
(EG-Nr) 204-696-9

2,5 - 3 Press. Gas (Liq.), H280

ethaandiol; ethyleenglycol (CAS-Nr) 107-21-1
(EG-Nr) 203-473-3
(EU Identificatie-Nr) 603-027-00-1

0,975 - 2,4375 Acute Tox. 4 (Oral), H302
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Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Onmiddellijk een dokter bellen.
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een dokter bellen.
EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een dokter bellen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten : Kan genetische schade veroorzaken. Kan kanker veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid 

veroorzaken.
Symptomen/effecten na contact met de huid : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Ernstig oogletsel.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatisch behandelen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxyde.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Ontvlambare vloeistof en damp. Zeer licht ontvlambare aerosol.
Explosiegevaar : Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. Ademluchttoestel. Volledig 

beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : GEEN open vuur, GEEN vonken en VERBODEN te roken. Alleen bevoegd personeel uitgerust 

met geschikte beschermende uitrusting mag ingrijpen. Inademing van spuitnevel vermijden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : 

Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming" ".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 

kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. De 
overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt. Product 
(mechanisch) opruimen.

Overige informatie : Afvalmateriaal of vaste produktrestanten laten verwerken door een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming"".
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RUBRIEK 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

: De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas 
eten, drinken, roken of het werk verlaten. Voor een goede ventilatie zorgen in de 
verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Geen open vuur. Uitsluitend 
vonkvrij gereedschap gebruiken. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan 
worden. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 
Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Ontvlambare dampen 
kunnen zich ophopen in het vat. Een explosieveilig toestel gebruiken. Draag persoonlijke 
beschermende uitrusting. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook 
na gebruik niet doorboren of verbranden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen 
raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. 
Take all necessary technical measures to avoid or minimize the release of the product on the 
workplace. Beperk de producthoeveelheden tot het minimaal benodigde voor het gebruik en 
beperk het aantal blootgestelde werknemers . Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie 
van de ruimte voorzien. Floors, walls and other surfaces in the hazard area must be cleaned 
regularly. Vermijd kontakt met huid en ogen.

Hygiënische maatregelen : Werkkleding en gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk 
wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit 
produkt, altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings- 

apparatuur gebruiken.
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. 

In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel 
bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. 
Achter slot bewaren.

Opslagtemperatuur : 5 - 40 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

1,2,4-trimethylbenzeen (95-63-6)
EU Lokale naam 1,2,4-Trimethylbenzene
EU IOELV TWA (mg/m³) 100 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm
Spanje Lokale naam 1,2,4-Trimetilbenceno
Spanje VLA-ED (mg/m³) 100 mg/m³ VLI (Agente químico para el que la U.E. 

estableció en su día un valor límite indicativo. Todos 
estos agentes químicos figuran almenos en una de las 
directivas de valores límite indicativos publicadas 
hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados 
miembrosdisponen de un tiempo fijado en dichas 
directivas para su trasposición a los valores límites de 
cada país miembro. Una vez adoptados,estos valores 
tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país.)

Spanje VLA-ED (ppm) 20 ppm VLI (Agente químico para el que la U.E. 
estableció en su día un valor límite indicativo. Todos 
estos agentes químicos figuran almenos en una de las 
directivas de valores límite indicativos publicadas 
hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados 
miembrosdisponen de un tiempo fijado en dichas 
directivas para su trasposición a los valores límites de 
cada país miembro. Una vez adoptados,estos valores 
tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país.)

ethaandiol; ethyleenglycol (107-21-1)
EU Lokale naam Ethylene glycol
EU IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 40 ppm
EU Aantekeningen Skin
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ethaandiol; ethyleenglycol (107-21-1)
Portugal Lokale naam Etilenoglicol
Portugal OEL - Ceilings (mg/m³) 100 mg/m³
Spanje Lokale naam Etilenglicol
Spanje VLA-ED (mg/m³) 52 mg/m³ Vía dérmica, VLI.
Spanje VLA-ED (ppm) 20 ppm Vía dérmica, VLI.
Spanje VLA-EC (mg/m³) 104 mg/m³ Vía dérmica, VLI.
Spanje VLA-EC (ppm) 40 ppm Vía dérmica, VLI.
Spanje Aantekeningen Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta 

sustancia, la aportación por la vía cutánea puede 
resultar  significativa para elcontenido corporal total si 
no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En 
estas situaciones, es aconsejable la utilización 
delcontrol biológico para poder cuantificar la cantidad 
global absorbida del contaminante. Para más 
información véase el Apartado 5 deeste documento.), 
VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en 
su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes 
químicos figuran almenos en una de las directivas de 
valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver 
Anexo C. Bibliografía). Los estados 
miembrosdisponen de un tiempo fijado en dichas 
directivas para su trasposición a los valores límites de 
cada país miembro. Una vez adoptados,estos valores 
tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país.)

Carbon dioxide (124-38-9)
Portugal Lokale naam Dióxido de carbono
Portugal OEL TWA (ppm) 5000 ppm
Portugal OEL STEL (ppm) 30000 ppm
Spanje Lokale naam Dióxido de carbono
Spanje VLA-ED (mg/m³) 9,15 mg/m³
Spanje VLA-ED (ppm) 5 ppm
Spanje Aantekeningen VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en 

su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes 
químicos figuran almenos en una de las directivas de 
valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver 
Anexo C. Bibliografía). Los estados 
miembrosdisponen de un tiempo fijado en dichas 
directivas para su trasposición a los valores límites de 
cada país miembro. Una vez adoptados,estos valores 
tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país.)

Verenigd Koninkrijk Lokale naam Carbon dioxide
Verenigd Koninkrijk WEL TWA (mg/m³) 9150 mg/m³
Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 5000 ppm
Verenigd Koninkrijk WEL STEL (mg/m³) 27400 mg/m³
Verenigd Koninkrijk WEL STEL (ppm) 15000 ppm

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
 
Bescherming van de handen:

Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training

Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding
 
Bescherming van de ademhalingswegen:

Indien de gebruiksmethode van het produkt een blootstellingsgevaar door inademing met zich meebrengt, ademhalingsbescherming dragen. [Bij 
ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
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Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar

 

Kleur : Kleurloos.
 

Geur : karakteristiek.
 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
 

pH : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
 

Smeltpunt : Niet van toepassing
 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Vlampunt : 45 °C
 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
 

Dichtheid : 0,78 g/cm³
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar

 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontploffingseigenschappen : Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Niet vastgesteld. Ontvlambare vloeistof en damp. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

10.2. Chemische stabiliteit
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reactie bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. open vuur. oververhitting. Warmte. Vonken. Contact met warme oppervlakken 
vermijden. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
sterke zuren. Sterke alkaliën.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
rook. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde. Kan ontvlambare gassen afscheiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Oraal: Schadelijk bij inslikken.



WS 3002 S
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

2020/07/22 NL (Nederlands) 7/12

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

ATE CLP (oraal) 1432,1928304427 mg/kg lichaamsgewicht

alcohols C9-11 etholxylated (68439-46-3)
LD50 oraal rat > 300 - 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Kan genetische schade veroorzaken.
Kankerverwekkendheid : Kan kanker veroorzaken.

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

WS 3002 S 
Verstuiver Aërosol

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op 
korte termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) 
op lange termijn

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

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).] (64742-48-
9)
LC50 vissen 1 ≥ 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1 ≥ 1000 mg/l
ErC50 (algen) ≥ 1000 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
WS 3002 S 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
Aanvullende informatie : Ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer
UN-nr (ADR) : 1950
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VN-nr (IMDG) : 1950
VN-nr (IATA) : 1950
VN-nr (ADN) : 1950
VN-nr (RID) : 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR) : SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
Officiële vervoersnaam (IMDG) : AEROSOLS
Officiële vervoersnaam (IATA) : Aerosols, flammable
Officiële vervoersnaam (ADN) : SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
Officiële vervoersnaam (RID) : SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, (D)
Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Omschrijving vervoerdocument (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
Omschrijving vervoerdocument (ADN) : UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1
Omschrijving vervoerdocument (RID) : UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 2.1
Gevaarsetiketten (ADR) : 2.1 

:

IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 2.1
Gevaarsetiketten (IMDG) : 2.1 

:

 

IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 2.1
Gevaarsetiketten (IATA) : 2.1

:

ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : 2.1
Gevaarsetiketten (ADN) : 2.1 

:

RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : 2.1
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Gevaarsetiketten (RID) : 2.1 

:

14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging : Nee
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

   
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Wegtransport
Classificatiecode (ADR) : 5F 
Bijzondere bepalingen (ADR) : 190, 327, 344, 625
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0
Verpakkingsinstructies (ADR) : P207, LP02
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP87, RR6, L2 
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking 
(ADR)

: MP9 

Vervoerscategorie (ADR) : 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR)

: V14

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (ADR)

: CV9, CV12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 
(ADR)

: S2

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D 

- Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : SP277
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E0
Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P207, LP02
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP87, L2
Nr. NS (Brand) : F-D
Nr. NS (Verspilling) : S-U
Stuwagecategorie (IMDG) : Geen

- Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E0
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y203
PCA beperkte hoeveelheid max. netto 
hoeveelheid (IATA)

: 30kgG 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 203
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 75kg
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 203
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 150kg
Bijzondere bepaling (IATA) : A145, A167, A802
ERG-code (IATA) : 10L
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- Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : 5F 
Bijzondere bepaling (ADN) : 19, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E0
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A
Ventilatie (ADN) : VE01, VE04 
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 1

- Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID) : 5F 
Bijzondere bepaling (RID) : 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E0
Verpakkingsinstructies  (RID) : P207, LP02
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP87, RR6, L2
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID)

: MP9 

Transportcategorie (RID) : 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(RID)

: W14

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (RID)

: CW9, CW12

Expresspakket (RID) : CE2
Gevarenidentificatienummer (RID) : 23

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften
De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of waarvoor de criteria 
van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008

WS 3002 S - alcohols C9-11 etholxylated - 1,2,4-trimethylbenzeen - 
nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een 
aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).] - 
ethaandiol; ethyleenglycol

3(a) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig 
bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en 
met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 
1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F

WS 3002 S - 1,2,4-trimethylbenzeen - nafta (aardolie), met waterstof 
behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een 
complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het 
behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en 
met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F 
tot 446 °F).]

3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig 
bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en 
met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de 
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een 
narcotische werking, 3.9 en 3.10

WS 3002 S - alcohols C9-11 etholxylated - 1,2,4-trimethylbenzeen - 
nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een 
aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).] - 
Alcohols, C12-14, ethoxylated - ethaandiol; ethyleenglycol

3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig 
bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1

WS 3002 S - 1,2,4-trimethylbenzeen - Alcohols, C12-14, ethoxylated

28. Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 als kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B zijn 
ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 1 of 2 zijn opgenomen.

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een 
aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]
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29. Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 als in geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A of 1B 
zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 3 of 4 zijn opgenomen.

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een 
aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 
of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare 
vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact 
met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, 
pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van 
categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

WS 3002 S - 1,2,4-trimethylbenzeen - nafta (aardolie), met waterstof 
behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een 
complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het 
behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en 
met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F 
tot 446 °F).]

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

Duitsland
VwVwS, referentie van de bijlage : Waterbedreigingsklasse (WGK) 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform VwVwS, bijlage 

4)
12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : is aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : is aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken
Class for fire hazard : Klasse II-1
Store unit : 5 liter
Opmerkingen betreffende de indeling : R10 <H222;H226;H229;H302;H318;H336;H340;H350;H412>; Wettelijke  interventie richtlijnen 

voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd
Aanbevelingen Deense regelgeving : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in 
contact te komen
De voorschriften van de Deense autoriteit voor de arbeidsomgeving met betrekking tot het 
werken met carcinogenen moeten tijdens gebruik en afvoer worden gevolgd

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, 
verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]

 

RUBRIEK 16: Overige informatie
Afkortingen en acroniemen:

zPzB Very Persistent and Very Bioaccumulative
PBT Persistent Bioaccumulative Toxic

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 4
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, categorie 1
Carc. 1B Kankerverwekkendheid, categorie 1B
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Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3
Muta. 1B Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1B
Press. Gas (Liq.) Gassen onder druk : Vloeibaar gemaakt gas
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340 Kan genetische schade veroorzaken.
H350 Kan kanker veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden 

van voorwerpen
ERC7 Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen
PC17 Hydraulische vloeistoffen
PC24 Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen
PROC9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten* in een industriële omgeving

VIB EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


