Datum herziening: 28/11/2013

Herziening: 07

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
OIL DRI ABSORBENT
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productnaam

OIL DRI ABSORBENT

Product nummer

12040

Synoniemen; handelsnamen

OIL DRI, OD SPILL KIT, OIL DRI PURE FLO B80, OIL SPILL GRANULES

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

Absorbent

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier

Univar
Noordweg 3
3336 LH Zwijndrecht
Nederland
+31 78 6250000
+31 78 6250050
sds@univar.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor
noodgevallen (kantooruren)

+44 1274 267346

Telefoonnummer voor
noodgevallen: Uitsluitend
bestemd om professionele
hulpverleners te informeren
bij acute vergiftigingen

NL - +31 30 274 88 88

Sds No.

12040

BE - +32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling
Fysische gevaren
Niet geclassificeerd.
Gezondheidsgevaren
Niet geclassificeerd.
Milieugevaren
Niet geclassificeerd.
Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)
Milieu
Dit product is naar verwachting niet schadelijk voor het milieu.
2.2. Etiketteringselementen
Gevarenaanduiding
NC Niet geclassificeerd.
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2.3. Andere gevaren
Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
1-5%

QUARTZ
CAS-nummer: 14808-60-7

EG-nummer: 238-878-4

Indeling

Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)

Niet geclassificeerd.

-

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.
Samenstelling opmerkingen

De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inhalatie
Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Rinse nose and mouth with water. Raadpleeg een arts als klachten
aanhouden.
Inslikken
Mond goed spoelen met water. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. Geen braken opwekken.
Huidcontact
Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Besmette kleding verwijderen. Was de huid grondig met water en
zeep. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
Oogcontact
Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit
elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten.
Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Inhalatie
Stofdeeltjes kunnen het ademhalingsstelsel irriteren.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Opmerkingen voor de arts
Geen specifieke aanbevelingen. Bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Het product is niet ontvlambaar. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Ontleedt niet tijdens gebruik en wanneer opgeslagen zoals aanbevolen.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden
Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
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Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Lekkage of ongecontroleerde lozing op waterlopen moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieu-agentschap of andere
betrokken autoriteiten.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden
Voorkom vorming en verspreiding van stofdeeltjes. Afval opzuigen met een stofzuiger. Is dat niet mogelijk, het afval verwijderen
met schep, bezem of iets dergelijks.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken
Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgen voor gebruik
Vermijd morsen/lekken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Avoid handling which leads to dust formation.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag voorzorgsmaatregelen
Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik
Specifiek eindgebruik
De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
QUARTZ
Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 0,075 mg/m3
MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.
QUARTZ (CAS: 14808-60-7)
Ingrediënt opmerkingen
OEL-value for quartz is established in some countries
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Beschermde uitrusting

Passende technische maatregelen
Zorg voor adequate ventilatie. Vermijd inademen van stofdeeltjes. Houdt rekening met alle blootstellingslimieten voor het
product of ingrediënten.
Bescherming van de ogen/het gezicht
De volgende bescherming moet worden gedragen: Chemische spatdichte zuurbril.
Bescherming van de handen
Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als
een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. Het wordt aanbevolen dat handschoenen van het volgende materiaal
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zijn gemaakt: Rubber (naturel, latex).
Hygiënische maatregelen
Niet roken op werkplek. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Was
onmiddellijk als de huid wordt besmet. Verwijder direct kledingstukken die besmet worden. Niet eten, drinken of roken tijdens
gebruik.
Ademhalingsbescherming
Indien ventilatie onvoldoende is dient geschikte adembescherming te worden gedragen. Gebruik een adembescherming
voorzien van de volgende filterpatroon: Deeltjesfilter, type P2.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen
Korrels. Stoffig poeder.
Kleur
Brown. Lichtbruin.
Geur
Geen karakteristieke geur.
pH
pH (geconcentreerde oplossing): 6.5
Oplosbaarheid(heden)
Onoplosbaar in water.
9.2. Overige informatie
Andere informatie
Geen informatie nodig.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Er zijn geen reactiviteitsgevaren bekend in relatie met dit product.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiliteit
Stabiel bij normale omgevingstemperaturen.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Ontleedt niet tijdens gebruik en wanneer opgeslagen zoals aanbevolen.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden materialen
Sterk oxiderende middelen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Ontleedt niet tijdens gebruik en wanneer opgeslagen zoals aanbevolen.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Inhalatie
Stofdeeltjes in hoge concentraties kunnen het ademhalingsstelsel irriteren.
Inslikken
Kan bij inslikken klachten veroorzaken.
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Huidcontact
Poeder kan de huid irriteren.
Oogcontact
Particles in the eyes may cause irritation and smarting.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Ecotoxiciteit
Niet beschouwd als schadelijk voor het milieu.
12.1. Toxiciteit
Niet giftig beschouwd voor vissen.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Persistentie en afbreekbaarheid
The product contains persistent (not readily degradable) substances.
12.3. Bioaccumulatie
Het product is niet bioaccumulerend.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit
Het product is niet oplosbaar in water.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen bekend.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Algemene informatie
Afval moet worden behandeld als gereguleerd afval. Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in
overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.
Verwijderingsmethoden
Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke
afvalverwerkingsautoriteiten.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemeen

Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. VN-nummer
Niet van toepassing.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing.
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing.
14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing.
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof
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Nee.
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet van toepassing.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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
Nationale verordeningen
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).
EU wetgeving
Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling ,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).
Richtsnoeren
CHIP for everyone HSG228. Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131. Veiligheidsinformatiebladen voor
stoffen en preparaten.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
RUBRIEK 16: Overige informatie
Datum herziening

28/11/2013

Herziening

07

VIB nummer

12040

VIB status

Goedgekeurd.

Handtekening

Jitendra Panchal

Volledig uitgeschreven gevarenaanduidingen
NC Niet ingedeeld.
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