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

1.1. Productidentificatie

Produktnaam: UNI GREASE

Codenummer: 1020-1021

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

Gebruik produkt: PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen. 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

Tel: +31 (0) 77 476 2368

Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel (in geval van nood): Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot het NVIC. Uitsluitend bestemd voor 

professionele hulpverleners. Dag en nacht bereikbaar: +31 (0) 30 274 8888 en via 

internet: www.vergiftigingen.info.

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (CLP): Dit product heeft geen classificatie onder CLP.

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen: Dit product heeft geen labelelementen.

2.3. Andere gevaren

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
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Gevaarlijke ingrediënten:

ZINKOXIDE

EINECS CAS PBT / WEL Indeling (CLP) Procent

  - 1314-13-2   - Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 
1: H400

3.000%

Niet-geclassificeerde ingrediënten:

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE ZWARE PARAFFINEHOUDENDE

EINECS CAS PBT / WEL Indeling (CLP) Procent

265-157-1 64742-54-7   -   - 3.000%

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Verwijder alle vervuilde kleding en 

schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. 46/5000

[vervolgd..]
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46/5000

Kleding niet opnieuw gebruiken voordat deze grondig isgereinigd

 

Kontact met ogen: Onmiddelijk met overvloedig water wassen, ook onder de oogleden. 

Inslikken: Mond met water spoelen. Niet laten braken. Nooit iets via de mond toedienen aan een 

bewusteloos persoon. Bij onwel voelen een arts raadplegen. (deze indien mogelijk dit 

etiket tonen.) 

Inademen: Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen. Bij klachten arts ontbieden. 

Indien patiënt bewusteloos is en ademhaling OK is, in de stabiele zijligging plaatsen. 

Raadpleeg een arts. [vervolgd..]
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kontact met huid: Niet van toepassing. 

Kontact met ogen: Niet van toepassing. 

Inslikken: Niet van toepassing. 

Inademen: Niet van toepassing. 

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

Onmiddellijke/spec. behandeling: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Na een 

adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen 

terugkomen. 

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Gebruik waterspray om 

houders af te koelen. Gebruik geen waterstraal. 

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

Blootstellingsgevaren: Geen gegevens beschikbaar. Analoge producten tontn aan dat dit product beschouwd 

dient te worden als: Geen brandgevaar. Bij verbranding worden giftige dampen 

afgegeven. Het product is niet explosiegevaarlijk 

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om 

aanraking met huid en ogen te vermijden. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van 

een chemische brand. Koel de tanks/vaten af door te besproeien met water of breng ze 

in veiligheid. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke 

bescherming. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om 

ontsnappen van vloeistof te voorkomen. De verontreinigde plek met 

waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd personeel voorkomen. 

Vermijd contact met kleding. Contact met de huid vermijden. Contact met de ogen 

vermijden. Damp niet inademen. Eten, drinken, roken en het bewaren van 

levensmiddelen in de werkruimte verboden. Niet beschermde personen op afstand 

houden. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag ademhalingstoestel. Draag 

beschermende uitrusting. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen. Sta niet 

toe dat in de riolering of een waterbron te bereiken. Restanten wegspoelen met 

overvloedig water. [vervolgd..]
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: Naar een afgesloten geëtiketteerde container overpompen en op een gepaste manier 

afvoeren. De resten spoelen met water. Vloeibare bestanddelen met vloeistofbindend 

materiaal absorberen. 

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB. 

Rubriek 7: Hantering en opslag

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

Hanteringsvereisten: Direct kontact met de substantie vermijden. Zorg dat er voldoende ventilatie in het 

gebied is. Het vormen of verspreiden van nevels in de lucht vermijden. Het vormen of 

verspreiden van stof in de lucht vermijden. Roken is verboden. Niet eten, drinken of 

roken tijdens het gebruik van dit product. Ontstekingsbronnen op afstand houden. 

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

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. 

Droog bewaren. Vermijd ieder contact met warmte. Beschermen tegen bevriezing. 

Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 

Geschikte verpakking: Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard. 

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Geen gegevens beschikbaar. 

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Gevaarlijke ingrediënten:

ZINKOXIDE

Respirabel stofGrenswaarden voor blootstelling:

 TWA 8 uur KBL 15 min TWA 8 uur KBL 15 min

NL 5 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

UNI GREASE

Type Blootstelling Waarde Bevolking Effect

- CAS 64742-54-7 - - -

DNEL Inademing 5,4 mg/m3 Werknemers Plaatselijke

[vervolgd..]
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DNEL Inademing 1,2 mg/m3 Consumenten Plaatselijke

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Nood-oogdouches en 

veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in nabijheid van elke plek waar mogelijk 

blootstelling plaatsvindt. Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief 

dierenvoer. 

Bescherming van ademhaling: Bescherming van de ademhalingswegen is niet vereist onder normale 

omstandigheden. Bij hoge damp- / gasconcentratie: gasmasker. 

Bescherming van de handen: Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 

of equivalent). PVC handschoenen. Nitril handschoenen. Aangezien het product uit 

meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen 

niet voorag berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. 

Bescherming van de ogen: Goed gesloten veiligheidsbril. Gelaatsscherm. 

Bescherming van de huid: Beschermende kleding. 

Milieu: Voorkom lozing in het milieu. Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief 

dierenvoer. 

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Vloeistof 

Kleur: Beige 

Geur: Karakteristieke geur 

Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar. 

Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar 

Kookpunt/bereik°C: Geen gegevens beschikbaar. Smeltpunt/bereik°C Geen gegevens beschikbaar.

Vlampunt °C Geen gegevens beschikbaar. Zelfontvlambaarheid °C: Geen gegevens beschikbaar.

Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar. Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar.

pH: Geen gegevens beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Overige informatie: Dichtheid: 0,97 g/cm3 (20°C) 

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Geen gegevens beschikbaar. 

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 

[vervolgd..]
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of 

opslagomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprod: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. Kan worden vrijgegeven in geval van 

brand: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO2). Stikstofoxiden (NOx). 

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gevaarlijke ingrediënten:

ZINKOXIDE

IPR RAT LD50 240 mg/kg

ORL MUS LD50 7950 mg/kg

Niet-geclassificeerde ingrediënten:

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE ZWARE PARAFFINEHOUDENDE

ORL RAT LD50 >15 gm/kg

SKN RBT LD50 >5 gm/kg

Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Symptomen / blootstellingsroutes

Kontact met huid: Niet van toepassing. 

Kontact met ogen: Niet van toepassing. 

Inslikken: Niet van toepassing. 

Inademen: Niet van toepassing. 

Overige informatie: Er is geen experimenteel onderzoek naar het product beschikbaar. De versterkte 

informatie is gebaseerd op onze kennis van de bestanddelen en de indeling van het 

product is bepaald aan de hand van berekeningen. 

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ekotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

[vervolgd..]
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak: Geen gegevens beschikbaar. 

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar. 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Geen gegevens beschikbaar. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of onverdund in de riolering. 

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd 

afvalverwerkingsbedrijf verwijderen. Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in 

de riolering terechtkomen. 

Herstelwerkzaamheden: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale 

voorschriften met betrekking tot verwijdering. 

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Transportklasse: Dit product is niet geclassificeerd voor transport.

Rubriek 15: Regelgeving

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

Specifieke voorschriften: Bevat geeen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII.

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH. 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of 

het mengsel. 

Rubriek 16: Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie: Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 

1907/2006.

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 1272/2008.

*Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd.

Zinnen van deel 2 / 3: H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen 

uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan 

niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren 

van het hierboven vermelde produkt. 
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