
 

BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS                       

Volgens Regulation (EC) No 1907/2006 en Regulation (EC) N0 1272/2008 

           Blad 1/11 

Datum van de druk: 11-09-2012 

 

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming 

 

Handelsnaam: HAKKENSPRAY 

 

Leverancier:    LEROS  B.V. 

             Rijnstraat 4749 

             5351 GH  OSS 

  Tel. : 0412623215 

  Fax. : 0412622970 

 

Inlichtingen in noodsituaties: 0031 (0) 30 – 2748888. Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum. Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele 

vergiftiging. 

 

2. Identificatie van de gevaren 

 

Gevaaromschrijving: 

 

 Xn  Schadelijk 

 Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: 

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de 

“Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG”, laatste editie. 

R36  Irriterend voor de ogen 

R53  Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten  

  veroorzaken. 

R65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 

R66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 

Classificatiesysteem: 

De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit 

de vakliteratuur en van de onderneming. 

NFPA Ratings for USA: 

Gezondheid = 1 

Brandbaarheid = 2 

Reactiviteit = 0 

GHS-etiketteringselementen: 

Gevaar 

H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
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Gevaar 

H318+EUH066 Veroorzaakt ernstig oogletsel. Herhaalde blootstelling kan een droge of  

   een gebarsten huid veroorzaken. 

H413   Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende  

   organismen hebben. 

Preventie 

P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ 

   gelaatsbescherming dragen. 

Reactie 

P301+P310  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 

   raadplegen. 

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  

   gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien  

   mogelijk; blijven spoelen. 

P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Opslag 

P405   Achter slot bewaren. 

Verwijdering 

P501   De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ 

   regionale/nationale/internationale voorschriften. 

 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 

Chemische karakterisering 

Beschrijving: Mengsel van hierna genoemde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. 

 

Gevaarlijke inhoudstoffen: 

 

CAS: 112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol    25-50% 

EINECS: 203-961-6  Xi; R 36 

Catalogusnummer:  

603-096-00-8    Waarschuwing: 3.3/2 

CAS: 64741-65-7  nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd   25-50% 

EINECS: 265-067-2  Xn; R 53,65, 66 

Catalogusnummer:  

649-275-00-4     Gevaar: 3.10/1 

    4.1.C/4 

CAS: 90622-58-5  Alkanen, C11-15-iso     10-15% 

EINECS: 292-460-6  Xn; R65-66 

    Gevaar:  3.10/1 
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CAS: 2687-91-4  N-ethylpyrolidone-2       7-10% 

EINECS: 220-250-6  Xi; R41 

    Gevaar: 3.3/1 

___________________________________________________________________________ 

CAS: 34590-94-8  (2-methyloxymethylethoxy)propanol    3-5% 

EINECS: 252-104-2   

___________________________________________________________________________ 

 

 

Verordening (EG) Nr. 648-2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten 

Alifatische koolwaterstoffen        > 30% 

___________________________________________________________________________ 

 

Aanvullende gegevens: 

De hier vermelde stoffen en percentages zijn uitsluitend bedoeld om risico’s voor de 

gezondheid, veiligheid en het milieu aan te geven en vormen geen onderdeel van de product 

specificatie. De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke 

gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. 

 

4. Eerste hulpmaatregelen 

 

Na het inademen: 

Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken. 

Na huidcontact: 

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. 

Na oogcontact: 

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de 

oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen. 

Na inslikken: 

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen. 

Informatie voor de arts: 

(NL) De samenstelling van dit product is gedeponeerd bij het NVIC. Voor meer informatie 

bel het NVIC noodnummer +31-30-2748888 (Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij 

accidentele vergiftigingen). 

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

Geschikte blusmiddelen: 

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat 

tegen alcohol bestand is. 

Speciale beschermende kleding: 

Geen bijzondere maatregelen nodig. 
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6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

 

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: 

Ademhalingstoestel aantrekken. 

Omstanders op afstand houden en boven de wind blijven. 

Persoonlijke beschermingskleding dragen. 

Maatregelen ter bescherming van het milieu: 

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden. 

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 

Procedure voor het reinigen/opnemen: 

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) 

opnemen.  

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. 

Voor voldoende ventilatie zorgen. 

Aanvullende gegevens: 

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7. 

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8. 

Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13. 

 

7. Hantering en opslag 

 

Hanteren. 

Informatie m.b.t. veilig hanteren: 

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. 

Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist. 

Onder droog beschermend gas behandelen. 

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: 

Het hete product ontwikkelt brandbare dampen. 

Opslag: 

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: 

Geen bijzondere eisen. 

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. 

Gescheiden van oxidatiemiddelen bewaren. 

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: 

Tanks ondoordringbaar gesloten houden. 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming: 

 

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: 

Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 

Bestanddelen met grenswaarden m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: 
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112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

BGW  Korte termijn waarde: 100 mg/m³, 18 ppm 

         Lange termijn waarde: 50 mg/m³, 9 ppm 

          H 

MAK Korte termijn waarde:  100 mg/m³ 

 Lange termijn waarde: 50 mg/m³  

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol 

MAK 300 mg/m³ 

Aanvullende gegevens: 

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

Gassen/dampen/aërosol niet inademen. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

Na het werk en vóór de pauze de huid grondig reinigen. 

Na behandeling van het product de huid onmiddellijk grondig reinigen. 

Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het product doordrenkt zijn. 

Ademhalingsbescherming: 

Adembescherming bij aërosol- of nevelvorming.  

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een 

van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. 

Filter voor kortstondig gebruik: ABEK 

Handbescherming: 

Handschoenen (bij voorkeur neopreen). 

Voor een langdurig contact in toepassingen met verhoogd verwondingsgevaar (mechanische 

gevaren) kan geen aanbeveling voor een geschikt handschoenmateriaal worden gegeven. 

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en 

de degradatie. 

Handschoenmateriaal: 

Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen 

voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen 

handschoenmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber, gechloreerde polyethyleen 

(NEOPREEN), Natuurrubber (latex).polyethyleen, Ethyl vinyl alcohol laminaat (“EVAL”). 

Nitril/butadieen rubber (“nitril”of “NBR). 

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: 

Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handschoenen met een 

beschermingsklasse 5 of hoger (doorbraaktijd groter dan 240 minuten volgens EN 374) 

aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden handschoenen 

met een beschermingsklasse 3 of hoger (doorbraaktijd groter dan 60 minuten volgens EN 374) 

aanbevolen. 

Aandacht: 
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De selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een 

arbeidsplaats zou ook rekening moeten houden met alle andere factoren op de arbeidsplaats, 

zoals (maar niet beperkt tot): andere chemicaliën die mogelijk gehanteerd worden, fysieke 

vereisten (bescherming tegen snijden/doorboren, handigheid, thermische bescherming), en de 

instructies/specificaties van de handschoenleverancier. 

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er 

rekening mee. 

Voor een langdurig contact in toepassingen zonder verhoogd verwondingsgevaar (bijv. 

laboratorium) zijn handschoenen uit volgend materiaal geschikt: 

Handschoenen (bij voorkeur neopreen). 

Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: 

Handschoenen (bij voorkeur neopreen). 

Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende 

materialen geschikt: 

Handschoenen (bij voorkeur neopreen). 

Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: 

Handschoenen (bij voorkeur neopreen). 

Oogbescherming: 

Nauw aansluitende veiligheidsbril. 

Lichaamsbescherming: 

Draag geschikte beschermende arbeidskleding. 

Veiligheidsschoenen of laarzen: 

Laarzen van rubber. 

 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 

Algemene gegevens: 

Vorm    : Vloeistof 

Kleur    : volgens de productbeschrijving 

Reuk    : karakteristiek 

Toestandsverandering: 

Smeltpunt/smeltbereik : niet bepaald 

Kookpunt/kookpuntbereik : 175ºC 

Vlampunt   : 70ºC 

Ontstekingstemperatuur : 225ºC 

Zelfontsteking   : het product ontbrandt niet uit zichzelf 

Ontploffingsgevaar  : het product is niet ontploffingsgevaarlijk 

Ontploffingsgrenzen   

Onderste   : 0,7 Vol % 

Bovenste   : 9,8 Vol % 

Dampdruk bij 20ºC  : 1,1 hPa 

Dichtheid bij 20ºC  : 0,85 g/cm³ 
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Oplosbaarheid in/mengbaar 

met     

Water    : niet resp. gering mengbaar 

Viscositeit  

Dynamisch bij 20°C  : 3 mPas 

Oplosmiddelgehalte  :  

Organisch oplosmiddel : 56,8% 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: 

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. 

Gevaarlijke reacties: 

Kan met zuurstofrijk (oxiderend) materiaal hevig reageren. Ontploffingsgevaar. 

Brandgevaar. 

Reacties met oxidatiemiddelen. 

Gevaarlijke afbraakproducten: 

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

 

11.  Toxicologische informatie 

 

Acute toxiciteit: 

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden: 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Oraal  LD50  5660 mg/kg (Rat) 

Dermaal LD50  4000 mg/kg (rbt) 

64741-65-7 nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd 

Oraal  LD50  >2000 mg/kg (Rat) 

Dermaal LD50  >2000 mg/kg (rbt) 

90622-58-5 Alkanen, C11-15-iso 

Oraal  LD50  >5000 mg/kg (Rat) 

Inhalatief LC50/04h >715 mg/l (Rat) 

2687-91-4 N-ethylpyrolidone-2 

Oraal  LD50  3200 mg/kg (Rat) 

Dermaal LD50  >2000 mg/kg (Rat) 

Primaire aandoening: 

Op de huid: 

Prikkelt de huid en de slijmvliezen. 

Aan het oog: 

Prikkeling. 
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Overgevoeligheid: 

Geen effect van overgevoeligheid bekend. 

Aanvullende toxicologische informatie: 

Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-

richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige reactie de volgende gevaren: 

Irriterend. 

 

12.  Ecologische informatie 

 

Ecotoxische effecten: 

Aquatische toxiciteit: 

112-34-5 2-(butoxyethoxy)ethanol 

EC50  100-1000 mg/l (Bacterien) 

IC50  100-1000 mg/l (Algen (Selenastrum Capricornutum) 

  100-1000 mg/l (Sludge inhibition) 

LC50  >1000 mg/l (Vis) 

64741-65-7 nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd 

LC/IC/EC50 >1000 mg/l (Bacterien) 

  >1000 mg/l (Algen) 

  >1000 mg/l (Vis) 

90622-58-5 Alkanen, C11-15-iso 

EC50/48h <100 mg/l (watervlo (Daphnia magna) 

LC50/96h 2890 mg/l (Modderkruiper (Pimephales Promelas) 

2687-91-4 N-ethylpyrolidone-2 

EC20/30 min. >1000 mg/l (Sludge inhibition) 

EC50/16h >1000 mg/l (bacterien (Pseudomonas putida) 

EC50/48h >100 mg/l (Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

EC50/72h >100 mg/l (Algen (Desmodesmus subspicatus) 

LC50  5,1 mg/l (Rat) 

LC50/96h >446 - <999 mg/l (vis (Brachydanio rerio) 

Verdere ecologische informatie: 

Algemene informatie: 

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein. 

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de 

riolering. 

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. Het product bevat stoffen die gevaarlijk voor het milieu zijn. 
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13. Instructies voor verwijdering 

 

Product: 

Aanbeveling: 

Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 

Moet met inachtneming van de bepalingen m.b.t. speciaal afval na een voorbehandeling bij 

een erkende verbrandingsinstallatie afgeleverd worden. 

Europese afvalcatalogus: 

Het afvalsleutelnummer moet in afspraak met de regionale afvalafvoer vastgelegd worden. 

Voor dit product kan overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) geen afvalsleutel 

vastgelegd worden, omdat eerst het gebruiksdoel door de eindgebruiker bepaald dient te 

worden. 

Niet gereinigde verpakkingen: 

Aanbeveling: 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

De verpakking dient volgens de verpakkingsverordening verwijderd te worden. 

      

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend): 

ADR/GGVS/E klasse  : - 

Opmerkingen   : Transport niet gereglementeerd. 

 

Vervoer per binnenschip ADN/ADR: 

Opmerkingen   : Transport niet gereglementeerd. 

 

Vervoer per zeeschip IMDG : 

IMDG-klasse   : - 

UN-nummer   : - 

Marine pollutant  : Neen 

Opmerkingen   : Transport niet gereglementeerd. 

 

 

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR: 

ICAO/IATA-klasse  : - 

Opmerkingen   : Transport niet gereglementeerd. 

 

UN “Model Regulation” : - 
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15. Wettelijk verplichte informatie 

 

Kentekening volgens EEG-richtlijnen: 

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke 

stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt. 

Kenletter en gevaaromschrijving van het product: 

 Xn Schadelijk 

 

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: 

Nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd (EG Nummer 265-067-2) 

Alkanen, C11-15-iso (EG No 292-460-6) 

 

R-zinnen: 

36  Irriterend voor de ogen. 

53  Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 

66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

S-zinnen: 

23  Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven  

  door de fabrikant). 

26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en  

  deskundig medisch advies inwinnen. 

36/39  Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de 

ogen/het gezicht. 

60  Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. 

61                   Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. 

Nationale voorschriften: 

Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: 

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren. (toezicht verplicht) 

Technische aanwijzing lucht: 

VOC in coatings volgens EU richtlijn – 

Gevaarklasse v. water: 

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A 
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16. Overige informatie 

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter 

geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 

Relevante R-zinnen grondstoffen: 

36  Irriterend voor de ogen. 

41  Gevaar voor ernstig oogletsel. 

53  Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken 

66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 

 

Blad met gegevens van de afgifte-sector. 

Afd. Productveiligheid 

Jumbo Totaal B.V. 

0031 (0) 180 – 619009 

 
Afkortingen en acroniemen: 
 
Naar ons beste weten is de hierin besloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch 
enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de 
juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk 
voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen 
kan onbekende risico’s met zich meebrengen: daarom moet in het gebruik ervan grote zorgvuldigheid 
betracht worden. Ofschoon sommige risico’s in deze handleiding worden beschreven, kunnen wij niet 
garanderen dat dit de enige bestaande risico’s zijn. 
 
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID : Règlement international concernant le transport des merchandises dangereuses par 
 chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by 
 Rail) 
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA : International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association”(IATA) 
ICAO : International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organization”(ICAO) 
GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
LC50 : Lethal concentration, 50 percent 
LD : Lethal dose, 50 percent 
   

 
 
 
 
 

 


