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                        VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (PATINEEROLIE) 

 

1. Identificatie van het product en de onderneming: 

 
Productnaam: Patineerolie                   Datum: februari 2010 
 
Leverancier:  Uzimet B.V. 
  Delftweg 62 
  2289 BA  RIJSWIJK Z-H 
  Telefoonnummer: +31 (0)70 3192288 
  Faxnummer: +31 (0)70 3192143 
 

2. Omschrijving van het product: 

 
Een heldere, bijna kleurloze substantie die enigszins melkachtig wordt bij het schudden  
 

3. Bestanddelen: 

 
Terpetine, CAS: 64742-82-1, Xn; F; N 

 

4. Identificatie van gevaren 

 
Vuur:    Brandbaar 
Omgeving:  Niet van toepassing  
Gezondheid:  Huidcontact- lichte irritatie, Oogcontact- irritatie en rode ogen 

Inname- schadelijk na doorslikken.  
Effecten van inhalering- irritatie bij neus en keel. Het kan zorgen voor longproblemen 

 

5. Eerstehulpmaatregelen: 

 
Huidcontact:  Verwijder de overgebleven olie en was de huid met water en zeep 
Oogcontact:  Spoel het oog met water voor 15 minuten en zoek medische hulp 
Inname in mond: Spoelen met water, probeer braken te voorkomen. Let goed op de ademhaling en zoek 

medische hulp  
Inademen: Verplaats de persoon naar frisse lucht, als de klachten aanhouden en zoek medische hulp 
 

6. Brandbestrijdingsmaatregelen: 

 
Geschikte blusmiddelen:    Poeder, kooldioxide (CO2) en schuim 
Ongeschikte blusmiddelen:    Waternevel, waterstraal 
Buitengewone risico’s:      Behandelen als gevaarlijke brand 
Speciale beschermende uitrusting vereist:  Perslucht 
    

7. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 

 
Persoonlijke bescherming:   Voldoende ventilatie en draag handschoenen en stofbril. 
Milieuvoorzorgmaatregel:    Voorkomen dat het product in waterwegen, riolen, kelders of besloten 

ruimtes kan geraken. 
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8. Hantering en Opslag: 

 
Hanteringseisen:  Ondoordringbare handschoenen en oogbescherming en zorgen voor goede 

ventilatie. Niet roken. Hou uit de buurt van ontstekingsbronnen. 
Opslag:     Koel en droog opslaan tussen 5 en 30º Celsius 
 

9. Blootstelling  

 
Bestandsdeel:     TWA 
Terpentine:     8 uur  100ppm 
Terpentine:    10 min 125ppm 
 
Ademhalingsprotectie:     Niet nodig tijdens normale condities 
Oogprotectie:     Veiligheidsstofbril 
Huid/hand protectie:    Ondoordringbare handschoenen, overall en schoenen. 
 

10. Stabiliteit en reactiviteit   

 
Stabiliteit:     Stabiel 
Te vermijden omstandigheden:  Te hoge temperaturen 
Te vermijden materialen:   Niet van toepassing 
Gevaarlijke ontledingsproducten:  Niet van toepassing 
 

11. Toxicologische informatie   

 
Huidcontact:     Mogelijke irritatie 
Oogcontact:     Mogelijke irritatie 
Effecten van inhalering:   Mogelijke irritatie 
Inname:     Irritatie, het kan zorgen voor longproblemen 
Lange termijn effecten:    Niet bekend 
 

12. Fysische en chemische eigenschappen: 

  
Vorm:      Vloeistof 
Uiterlijk:     Helder 
Geur:      Reukloos 
Kookpunt:    152 º Celsius 
Vlambaar:    Vlambaar 
Vlampunt:     > 38º Celsius 
Water mengbaarheid   Niet mengbaar 
PH:      Niet van toepassing 
Droogtijd    1 uur  
 

13. Ecologische informatie 

 
Mobiliteit:     Mobiel 
Degradatie:    Laag 
Ophoping:     Niet verwacht 
Korte en langdurige effecten:   Waterverontreiniging 
 

14. Instructies voor verwijdering 

 
Afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.  
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15. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
Juiste naam voor vervoer:  KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT) 
Gevarenklasse:   3 
Classificatiecode:   F1 
VN-nummer:   1300 
Verpakkingsgroep:   III 
Etiket(ten): 3 
Gevaars ID nummer:   30 
CEFIC Tremcard:   30S1300-III 
Hazchem EAC:   3Y 
Vervoersdocument: UN1300, KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, VG III 
 
 

16. Informatie over regelgeving  

 
R10 Ontvlambaar 
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken 
S2 Buiten het bereik van kinderen bewaren 
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange  

termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
S29/56 Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder 

afval brengen. 
S37 Draag geschikte handschoenen 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. 
 EEC Symbool  Xn Schadelijk  N gevaarlijk voor de omgeving 
 Bevat terpentine 
 
 

17. Overige informatie: 

 
In olie doordrenkte doeken moeten worden verbrand na gebruik, omdat er een geringe kans van zelfontbranding wordt 
veroorzaakt door de oxidatie van de olie.  
 
1 liter patineerolie overstrijkt ongeveer 60 m2 
 
 
 
 
 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven 
echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele 
rechtsbetrekking. 
 


