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

Fresh Neutral Glanz
1.1. Productidentificatie

Colourlock

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

Gebruik van de stof of het mengsel

Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent

LEDERZENTRUM GmbHFirma:

Raiffeisenstrasse 1Weg:

D-37124 RosdorfPlaats:

Telefoon: +49 (0)551 770730 Telefax:+49 (0)551 7707322

E-mail: Info@lederzentrum.de

Karin OberdiekContactperson: +49 (0)551 77073241Telefoon:

E-mail: ko@lederzentrum.de

www.lederzentrum.deInternet:

Leverancier

Firma: BCX CARing Supplies

Herr Tiemen Bosma

Weg: Kamperzandweg 9

Plaats: NL-8307 RG ENS

Telefoon: Telefax:0321-318490 0321-318490

E-mail: info@colourlock.nl

Internet: www.colourlock.nl

+49 (0)551 770730 Mo.-Fr. 08.00 - 17.00 h

Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
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Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate < 0,1  %

259-627-5 616-212-00-7

Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, STOT RE 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 

10), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H331 H302 H372 H318 H317 H400 H410

2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) < 0,1  %

220-239-6

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1 (M-Factor 

= 1), Aquatic Chronic 2; H330 H301 H314 H318 H317 H400 H411

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Voor frisse lucht zorgen.

Bij inademing

Met veel water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij aanraking met de huid

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Bij braken rrekening houden met verstikkingsgevaar. In elk 

geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

 In geval van brand kan ontstaan: Gassen/dampen, irriterend

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom 

terechtkomen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
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Niet in de riolering of open wateren lozen.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal 

volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Advies voor veilig hanteren

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

bewaartemperatuur +6°C -  +30°C

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Verontreinigde kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Niet eten of drinken tijdens 

gebruik.

Hygiënische maatregelen

Oogbescherming: niet vereist.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Wegwerphandschoenen

Bescherming van de handen

Lichaamsbescherming: niet vereist.

Bescherming van de huid

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk. 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Combinatiefilterapparaat (EN 14387)

Bescherming van de ademhalingsorganen

diverse

vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

karakteristiekGeur:

Methode

pH (bij 20 °C): 8-9
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Toestandsveranderingen

niet bepaaldSmeltpunt:

100 °CBeginkookpunt en kooktraject:

niet bepaaldVlampunt:

Ontvlambaarheid

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

niet bepaaldOnderste ontploffingsgrens:

niet bepaaldBovenste ontploffingsgrens:

Zelfontbrandingstemperatuur

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

Ontledingstemperatuur: niet bepaald

niet bepaaldDampspanning:

niet bepaaldDampspanning:

Dichtheid (bij 20 °C): 1,0-1,05 g/cm³

Wateroplosbaarheid: gemakkelijk oplosbaar

niet bepaaldVerdelingscoëfficiënt:

Uitlooptijdteit:

  (bij 22 °C)

4 DIN 5321118-19

niet bepaaldDampdichtheid:

Verdampingssnelheid: niet bepaald

9.2. Overige informatie

niet bepaaldVaststofgehalte:

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

 Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

geen

10.4. Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

ATE 500 

mg/kg
oraal

inhalatief damp ATE 3 mg/l

inhalatief aërosol ATE 0,5 mg/l

2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)

ATE 100 

mg/kg
oraal

inhalatief damp ATE 0,5 mg/l

inhalatief aërosol ATE 0,05 mg/l

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Het product is niet: Ecotoxisch.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

Het product werd niet gecontroleerd.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product werd niet gecontroleerd.

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Voorkom lozing in het milieu.

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

Revisie-Nr.: 7,03,1 - Vervangt de versie: 7,02 NL - NL Drukdatum: 13.12.2017



overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad

Datum van herziening: 11.12.2017 Pagina 6 van 7

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Binnenscheepvaart (ADN)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Zeevervoer (IMDG)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU-voorschriften

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU 

(SEVESO III):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

Informatie over nationale maatregelen

1 - licht watervervuilendWaterverontreinigend-klasse (D):

Bijkomend advies

VOC-Anteil (CH): 0%

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1.

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel .

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)
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De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 

produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk 

voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

Andere gegevens

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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