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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

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

onderneming 
 
1.1 Productidentificatie: 
 EUCOREP CURING 
 
Chemische naam/Synoniemen: Mengsel van koolwaterstoffen en gehydrogenereerde koolwaterstof har-

sen 
REACH registratienummer : Niet van toepassing; product is een mengsel 
CAS Nr. :   Zie rubriek 3 
EINICS Nr. :   Zie rubriek 3 
 
Index-nummer (Bijlage nr. VI CLP) 
Niet van toepassing 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: 
Enkel voor professioneel gebruik - Curing compound voor beton- en cementoppervlakken. 
Gebruiksconcentraties: / 
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 

EUCOCHEM BV 
ESPERANTOLAAN 13/7 
B-3300 TIENEN 
BELGIUM 
Tel.: +32.16.81.11.52 

 E-Mail: office@eucochem.com 
 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 
 +32 70 245 245 
 
 
 
 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel: 
Op grond van verordening 1272/2008/EC (CLP) : 
Mengsel met aspiratietoxiciteit : Categorie 1 
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
2.2 Etiketteringselementen: 
Pictogrammen: 

 
 
Signaalwoord: 
GEVAAR 
 
Gevarenaanduidingen: 
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 
Veiligheidsaanbevelingen: 
P301 + P310 - NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een VERGIFTIGINGSCENTRUM of een arts raadplegen. 
P331 - GEEN braken opwekken. 
P405 - Achter slot bewaren. 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar producent/gecertificeerde bedrijven overeenkomstig de plaat-
selijke wetgeving. 
 
Aanvullende informatie: 
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
 
Bevat : Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, gehydrogene-
reerde koolwaterstofharsen en antioxidant 
 
2.3 Andere gevaren: 
Geen informatie beschikbaar. 
 
 
 
 
3.1 Stoffen 
Niet van toepassing. Dit product is gereglementeerd als een mengsel. 
 
3.2 Mengsels 
 
Ingrediënten 
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, < 2% aromatische stoffen 
EINICS nr.  
918-481-9 
Conc. [%] 
92,0 – 93,0 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

  
Indeling volgens verordening (EC) nr. 1272/2008 
Asp. Tox. 1 H304 
 
(10) Onderworpen aan beperkingen van Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
 
 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na inademen : 

Controleer de vitale functies. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen.  
Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof.  
Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer.  
Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend.  
Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog.  
Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door toedek-
ken (niet opwarmen). Blijf het slachtoffer observeren. Verleen 
psychologische bijstand. Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen.  
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis. 

Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische 
dienst raadplegen. 

Na contact met 
de huid : 

Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Slachtoffer naar 
arts brengen als irritatie aanhoudt. 

Na contact met 
de ogen : 

Spoelen met water. Geen neutralisatiemiddel gebruiken. Slachtoffer naar oogarts 
brengen als irritatie aanhoudt. 

Na inslikken : Mond spoelen met water. Niet laten braken. Indien men zich onwel voelt: medische 
dienst/arts raadplegen. 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
4.2.1 Acute symptomen 

Na inademen: 
BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: Hoofdpijn. Misselijkheid. Duizeligheid. Bewustzijnsstoor-
nissen. 

Na contact met de huid: 
NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Droge huid. Gebarsten huid. 

Na contact met de ogen: 
Lichte irritatie. 

Na inslikken: 
Kans op aspiratiepneumonie. Misselijkheid. Bewustzijnsstoornissen. 

4.2.2 Uitgestelde symptomen 
Geen effecten bekend. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

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

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 

 
 
 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. Polyvalent schuim. BC-poeder. Koolzuur 
Ongeschikte blusmiddelen: (VOLLE straal) water niet effectief als blusmiddel. 

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

Bij verbranding: vorming van CO en CO2. 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
5.3.1 Instructies 

Geen specifieke blusinstructies vereist. 
5.3.2 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: 

Handschoenen. Beschermende kleding. Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.  
 
 
 
 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Geen open vuur. 

6.1.1 Beschermende uitrusting voor andere personen dan de hulpdiensten 

Zie rubriek 8.2 

6.1.2 Beschermende uitrusting voor de hulpdiensten 
Handschoenen. Beschermende kleding. 
 
Geschikte beschermkleding 
Zie rubriek 8.2 

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

Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij temperatuur > vlampunt: vonkvrije, ex-
plosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwij-
derd houden van ontstekingsbron/vonken. Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20°C. Langdurig en herhaald 
contact met de huid vermijden. Verpakking goed gesloten houden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uit-
trekken. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming: 

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

Op een koele plaats bewaren. Ventilatie langs de vloer. Reservoir van aarding voorzien. In orde met de wet-
telijke normen. 

7.2.2 Voorwaarden voor veilige opslag: 

Warmtebronnen, oxidatiemiddelen. 

7.2.3 Voorwaarden voor veilige opslag: 

Koolstofstaal, roestvrij staal, polyester, polyethyleen, polypropyleen, Teflon. 

7.2.4 Niet geschikt verpakkingsmateriaal: 

Natuurrubber, butylrubber, EPDM, polystyreen. 

 
7.3 Specifiek eindgebruik 

Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. Zie de 
aanwijzingen van de fabrikant. 
 
 
 
 

8.1 Controleparameters 
8.1.1 Beroepsmatige blootstelling 

a) Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. 

b) Nationale biologische grenswaarden 
Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. 

8.1.2 Meetnormen 
Productnaam Test Nummer 
Geen gegevens beschikbaar   

 
8.1.3 Bij het beoogde gebruik toepasselijke grenswaarden 

Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. 

8.1.4 DNEL/PNEC-waarden 
Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 

8.1.5 Control banding 
Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling: 
De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de 
blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te ge-
bruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

 

8.2.1 Passende technische maatregelen 
Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij temperatuur > vlampunt: vonkvrije, ex-
plosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: ver-
wijderd houden van ontstekingsbron/vonken. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met venti-
latie of met ademhalingsbescherming. 

8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen 
Langdurig en herhaald contact met de huid vermijden. Verpakking goed gesloten houden. Niet eten, drinken 
of roken tijdens het werk. 

a) Bescherming van de ademhalingswegen: 
Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A. 
 

b)  Bescherming van de handen: 
Handschoenen. 

- materiaalkeuze (goede bescherming) 
Nitrilrubber. 

c)  Bescherming van de ogen: 
Gelaatsscherm. 

d)  Bescherming van de huid: 
Beschermkleding. 

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling: 
Zie rubrieken 6.2, 6.3 en 13. 

 
 
 
 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

 
Voorkomen Vloeistof 
Kleur Kleurloos 
Geur Zwakke geur 
Reukgrens Geen gegevens beschikbaar 
pH Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt 160°C – 245°C 
Vlampunt > 61°C 
Verdampingssnelheid 0.04; butylacetaat 
Ontvlambaarheid Brandgevaarlijk 
Dampdruk < 0.0001 hPa ; 20°C 
Relatieve dampdichtheid > 1 
Relatieve dichtheid 0.75 – 0.85 
Oplosbaarheid  Water: niet oplosbaar 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

Deeltjesgrootte Niet van toepassing (vloeistof) 
Explosiegrenzen 0.6 – 7.0 vol %; berekend 
Log Kow Niet van toepassing (mengsel) 
Dynamische viscositeit Geen gegevens beschikbaar 
Kinematische viscositeit 1.3 – 2.5 mm²/s ; 20 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur > 200°C (berekend 
Ontbindingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit 1.3 cSt – 2.5 cSt bij 20°C) 
Ontploffingseigenschappen Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen 
Oxiderende eigenschappen Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen 
 

9.2 Overige informatie 

Verwekingspunt : <-20°C 
 
 
 
 
10.1 Reactiviteit 

Bij temperatuur boven vlampunt: verhoogde kans op brand/explosie. 

10.2 Chemische stabiliteit 

In normale omstandigheden is het product stabiel. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gegevens beschikbaar. 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij temperatuur > vlampunt: vonkvrije, ex-
plosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwij-
derd houden van ontstekingsbron/vonken. 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxidatiemiddelen, natuurrubber, butylrubber, EPDM, polystyreen. 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij verbranding: vorming van CO en CO2 
 
 
 
 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 

 
11.1.1 Testresultaten 
 
Acute toxiciteit: 
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EUCOREP CURING 
Blootstellingswijze Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht Waardebepaling 

Oraal LD50 Andere >5000 mg/kg  Rat  Literatuur 
Dermaal LD50 Andere >5000 mg/kg  Konijn  Literatuur 
Inhalatie LC50 Andere >4951 mg/m³ 4u Rat  Literatuur 

 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Blootstellings-
wijze 

Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht Waardebepaling 

Oraal LD50 Equivalent aan 
OESO 401 

>5000 mg/kg  Rat Mannelijk / 
vrouwelijk 

Read-across 

Dermaal LD50 Equivalent aan 
OESO 402 

>5000 mg/kg 24u Konijn Mannelijk / 
vrouwelijk 

Read-across 

Inhalatie (damp) LC50 Equivalent aan 
OESO 403 

>4951 
mg/m³ lucht 

4u Rat Mannelijk / 
vrouwelijk 

Read-across 

Conclusie 
Lage acute toxiciteit via de mond 
Lage acute toxiciteit via de huid 
Lage acute toxiciteit bij inademing 

Corrosie/irritatie: 

EUCOREP CURING 
Blootstellingswijze Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdspunt Soort Waardebepaling 

Huid Licht irriterend    Rat Literatuur 
 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Blootstellingswijze Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdspunt Soort Waardebepaling 
Oog Niet irriterend Equivalent aan 

OESO 404 
 1; 24; 48; 72 

uur 
Konijn Read-across 

Huid Niet irriterend Equivalent aan 
OESO 405 

 24; 48; 72 uur Konijn Read-across 

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen 
Conclusie 
Niet ingedeeld als irriterend voor de huid 
Niet ingedeeld als irriterend voor de ogen 
Niet ingedeeld als irriterend voor de ademhalingswegen 

Sensibilisatie van de luchtwegen/huid: 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Blootstellingswijze Resultaat Methode Blootstellings-
duur 

Tijdspunt Soort Geslacht Waardebepaling 

Huid Niet sensibil-
iserend 

Equivalent 
aan OESO 406 

 24; 48 
uur 

Cavia Vrouwelijk Read-across 

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 
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Conclusie 
Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de ademhaling 
Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de huid 

Specifieke doelorganen toxiciteit: 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Blootstellings-
wijze 

Parameter Methode Waarde Orgaan Effect Blootstellings-
duur 

Soort Geslacht Waarde-
bepaling 

Oraal NOAEL Equivalent 
aan OESO 

422 

>=1000 
mg/kg 

bw/dag 

  41 dag(en) Rat Mannelijk/ 
vrouwelijk 

Read-
across 

Inhalatie NOAEL Equivalent 
aan OESO 

413 

>=2200 
mg/m³  
lucht 

  14 weken (5 
dagen/week) 

Rat Vrouwelijk Read-
across 

Inhalatie NOAEL Equivalent 
aan OESO 

413 

275 
mg/m³ 
lucht 

  14 weken (5 
dagen/week) 

Rat Mannelijk Read-
across 

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 

Conclusie 
Niet ingedeeld als subchronisch toxisch 

Mutageniteit in geslachtscellen (in vitro) 

 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Resultaat Methode Testsubstraat Effect Waardebepaling 

Negatief met metabolische 
activering, negatief zonder 

metabolische activering 

Equivalent aan OESO 
471 

Bacterium (S.typhi-
murium) 

 Read-across 

 
Mutageniteit in geslachtscellen (in vivo) 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Resultaat Methode Blootstellingsduur Testsubstraat Geslacht Orgaan Waardebepaling 

Negatief Equivalent aan  
OESO 474 

 muis Mannelijk/ 
vrouwelijk 

 Read-across 
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Kankerverwekkendheid 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Blootstellings-
wijze 

Parameter Methode Waarde Blootstellings-duur Soort Geslacht Waarde-
bepaling 

Orgaan Effect 

Inhalatie (damp) NOAEC Equivalent 
aan 

OESO 453 

>=2200 
mg/m³ 
lucht 

105 weken (5 
dagen/week) 

Rat Vrouwelijk Read-
across 

  

Inhalatie (damp) NOAEC Equivalent 
aan 

OESO 453 

138 mg/m³ 
lucht 

105 weken (5 
dagen/week) 

Rat Vrouwelijk Read-
across 

  

 

Giftigheid voor voortplanting 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

 Parameter Methode Waarde Blootstellings-duur Soort Geslacht Effect Orgaan Waardebepaling 
Ontwikkelings 

toxiciteit 
NOAEC (P) Equivalent 

aan OESO 
421 

>=300 
ppm 

8 weken 
(5 dagen/week) 

Rat Mannelijk/ 
vrouwelijk 

  Experimentele 
waarde 

NOAEC 
(F1) 

Equivalent 
aan OESO 

421 

>=300 
ppm 

8 weken 
(5 dagen/week) 

Rat Mannelijk/ 
vrouwelijk 

  Experimentele 
waarde 

Effecten op de 
vruchtbaarheid 

NOAEC (P) Equivalent 
aan OESO 

421 

>=300 
ppm 

8 weken 
(5 dagen/week) 

Rat Mannelijk/ 
vrouwelijk 

  Experimentele 
waarde 

NOAEC 
(F1) 

Equivalent 
aan OESO 

421 

>=300 
ppm 

8 weken 
(5 dagen/week) 

Rat Mannelijk/ 
vrouwelijk 

  Experimentele 
waarde 

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 

Conclusie CMR 
Niet ingedeeld als kankerverwekkend 
Niet ingedeeld voor mutageniteit of genotoxiciteit 
Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit of ontwikkelingstoxiciteit  

Aspiratiegevaar 

Indeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen 
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 
Toxiciteit andere effecten 
EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Parameter Methode Waarde Orgaan Effect Blootstellings-
duur 

Soort Geslacht Waardebepaling 

    Droge of 
gebarsten 

huid 

   Literatuurstudie 

Indeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

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

Chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling 

Geen effecten bekend. 

 

 
 
 
12.1 Toxiciteit 

EUCOREP CURING 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

 Parameter Methode Waarde Tijdsduur Soort Testplan Zoet/zout 
water 

Waardebepaling 

Acute toxiciteit 
vissen 

LL50 OESO 203 > 1000 mg/l 96u Oncorhynchus 

mykiss 

Semi-statisch Zoet water Experimentele 

waarde; GLP 

Acute toxiciteit 
ongewervelden 

EL50 OESO 202 > 1000 mg/l 96u Daphnia magna Statisch sys-
teem 

Zoet water Experimentele 

waarde; GLP 

Toxiciteit algen 
en andere 

waterplanten 

EL50 OESO 201 > 1000 mg/l 96u Pseudokirchnerie 

lla subcapitata 

Statisch sys-
teem 

 Experimentele 

waarde; GLP 

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen van het mengsel. 

Conclusie 
Niet schadelijk voor vissen 
Niet schadelijk voor ongewervelden (Daphnia) 
Niet schadelijk voor algen 
Niet ingedeeld als milieugevaarlijk volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 
Biodegradatie water 

Methode Waarde Duur Waardebepaling 

OESO 301F: Manometrische respirometrie  

test 

80 % 28 dag(en) Read-across 

Conclusie 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

Bevat (een) gemakkelijk biologisch afbreekbare component(en) 
 
12.3 Bioaccumulatie 

EUCOREP CURING 
Log Kow 

Methode Opmerking Waarde Temperatuur Waardebepaling 

 Niet van toepassing (mengsel)    

 
koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen 

Methode Opmerking Waarde Temperatuur Waardebepaling 

 Geen gegevens beschikbaar    

Conclusie 
Geen testgegevens van component(en) beschikbaar. 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 

Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de componenten. 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Bevat geen component(en) die voldoet (voldoen) aan de PBT- en/of zPzB-criteria vermeld in bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

12.6 Andere schadelijke effecten 
EUCOREP CURING 
Aardopwarmingsvermogen (GWP) 
Geen van de gekende componenten zijn opgenomen in de lijst van stoffen die kunnen bijdragen tot het 
broeikaseffect (Verordening (EG) nr. 842/2006) 

Ozonafbrekend vermogen (ODP) 
Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009). 

 
 
 
 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
13.1.1 Afvalvoorschriften 

Afvalstofcode (Richtlijn 2008/98/EG, Beschikking 2000/0532/EG). 
16 05 08* (afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten). Af-
hankelijk van de industrietak en het productieproces kunnen ook andere afvalcodes van toepassing zijn. 
Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG. 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

13.1.2 Verwijderingsmethoden 
Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Gevaarlijk afval mag niet gemengd wor-
den met ander afval. Verschillende types van gevaarlijk afval mogen niet gemengd worden indien dit 
een risico inhoudt aangaande vervuiling of indien dit problemen kan doen ontstaan voor de verdere be-
handeling van het afval. Gevaarlijk afval moet op een verantwoordelijke manier beheerd worden. Alle 
entiteiten die gevaarlijk afval opslaan, transporteren of hanteren nemen de nodige maatregelen om ri-
sico op vervuiling of schade aan mensen of dieren te voorkomen. Afvoeren naar vergund centrum voor 
vernietiging, neutralisatie of wegwerken van gevaarlijk afval. Niet in riool lozen. Niet lozen in oppervlak-
tewater. 

13.1.3 Verpakking 
Afvalstofcode verpakking (Richtlijn 2008/98/EG). 
15 01 10* (verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd). 

 
 
 
 
Weg (ADR) 
14.1 VN-nummer 

Vervoer :      Niet onderworpen 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

- 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

Identificatienummer van het gevaar :  
Klasse : 
Classificatiecode : 

14.4 Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep :  
Etiketten :  

14.5 Milieugevaren 

Merkteken milieugevaarlijke stof :  Nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Bijzondere bepalingen : 
Beperkte hoeveelheden: 

Spoorweg (RID) 
14.1 VN-nummer 

Vervoer :      Niet onderworpen 
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14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
- 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 
Identificatienummer van het gevaar :  
Klasse : 
Classificatiecode : 

14.4 Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep :  
Etiketten :  

14.5 Milieugevaren 
Merkteken milieugevaarlijke stof :  Nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Bijzondere bepalingen : 
Beperkte hoeveelheden: 

Binnenwateren (ADN) 
14.1 VN-nummer 

UN-nummer :     9003 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Officiële vervoersnaam: stoffen met een vlampunt van meer dan 60 °C en ten hoog-

ste 100 °C 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 
Klasse :     9 
Classificatiecode : 

14.4 Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep :  
Etiketten :      Geen 

14.5 Milieugevaren 
Merkteken milieugevaarlijke stof :  Nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Bijzondere bepalingen : 
Beperkte hoeveelheden: 

Zee (IMDG/IMSBC) 
14.1 VN-nummer 

Vervoer :      Niet onderworpen 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
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- 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 
Klasse :      

14.4 Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep :  
Etiketten :   

14.5 Milieugevaren 
Marine pollutant :    - 
Merkteken milieugevaarlijke stof :  Nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Bijzondere bepalingen : 
Beperkte hoeveelheden: 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: 
Bijlage II bij MARPOL 73/78 

Lucht (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1 VN-nummer 

Vervoer :      Niet onderworpen 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
- 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 
Klasse :      

14.4 Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep :  
Etiketten :   

14.5 Milieugevaren 
Merkteken milieugevaarlijke stof :  Nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Bijzondere bepalingen : 
Passagiers- en vrachtvervoer: beperkte hoeveelheden: max. netto 
hoeveelheid per verpakking: 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 
 
 
 
 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel 

Europese wetgeving: 
REACH Bijlage XVII - Beperking 
Bevat component(en) onderworpen aan beperkingen van bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 
Betreft beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen, mengsels en voorwerpen. 

· koolwaterstoffen, C10-C13, n-
alkanen, isoalkanen, cyclische 
stoffen, <2% aromatische stoffen 

Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk worden be-
schouwd of waarvoor de criteria van een of meer 
van de volgende gevarenklassen of categorieën van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld 
zijn: 

a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 

2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 

categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 

2.15 typen A tot en met F; 

b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 

schadelijke effecten op de seksuele functie en 

de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 

andere effecten dan een narcotische werking, 

3.9 en 3.10; 

c) gevarenklasse 4.1; 

d) gevarenklasse 5.1. 

1. Mogen niet worden gebruikt: 

— in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te ver-
krijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en 
asbakken, 

— in scherts- en fopartikelen, 

— in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die 
bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze 
fungeren als siervoorwerp.2. Voorwerpen die niet met punt 1 in 
overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden ge-
bracht.3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een 
kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een 
geurstof of beide, en als zij: 

— als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielam-
pen die bestemd zijn voor het grote publiek, en 

— gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden ge-
kenmerkt.4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek 
bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien 
zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN) 

vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 
14059).5. Onverminderd de toepassing van andere communau-
taire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering 
van gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers er-
voor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden 
gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen: 

a) lampoliën die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor 
het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: „Lampen die 
met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen 
houden”; en, uiterlijk op 1 december 2010, „Een klein slokje 
lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan le-
vensbedreigende longschade tot gevolg hebben”; 

b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 
worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, 
moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar 
de volgende vermelding dragen: „Een klein slokje aanmaakvloei-
stof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”; 

c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 
of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd 
zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte on-
doorzichtige recipiënten van maximaal 1 l.6. Uiterlijk op 1 juni 
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2014 verzoekt de Commissie het Europees Agentschap voor che-
mische stoffen overeenkomstig artikel 69 van deze verordening 
een dossier samen te stellen met het doel aanmaakvloeistoffen 
voor barbecues en brandstof voor sierlampen die met R65 of 
H304 

worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, in-
dien nodig te verbieden.7. Natuurlijke personen of rechtsperso-
nen die lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die 
met R65 of H304 worden gekenmerkt, voor het eerst in de han-
del brengen, 

verstrekken de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat uiter-
lijk op 1 december 2011 en daarna elk jaar gegevens over alter-
natieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues 
die met R65 of H304 worden gekenmerkt. De lidstaten stellen die 
gegevens ter 

beschikking van de Commissie.  

Vluchtige organische stoffen (VOS) 
Geen gegevens beschikbaar 

  
Nationale wetgeving Nederland 
EUCOREP CURING 

Afvalidentificatie (Nederland) LWCA (Nederland): KGA categorie 03 

Waterbezwaarlijkheid 11 

 
Nationale wetgeving Duitsland 
EUCOREP CURING 

TA-luft TA-Luft Klasse 5.2.5/I 

WGK 1; Classificatie waterverontreinigend op basis van componenten volgens Verwaltungsvor-
schrift wassergefährdender Stoffe  

(VwVwS) van 27 juli 2005 (Anhang 4) 

 
Nationale wetgeving Frankrijk 
EUCOREP CURING 
Geen gegevens beschikbaar 
Nationale wetgeving België 
EUCOREP CURING 
Geen gegevens beschikbaar 
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15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Verdere informatie 
De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker be-
staande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het 
product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander gebruik dan voor het in hoofdstuk 1 ge-
noemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen 
verantwoordelijk. 
Relevante wijzigingen 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS). 
 
Volledige tekst van H- en P-zinnen 
Op grond van verordening 1272/2008/EC (CLP) 

H304 
 
EUH066 

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 
P301 + P310 
P331 
P405 
P501 

 
NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
GEEN braken opwekken. 
Achter slot bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren naar producent/gecertificeerde bedrijven overeenkomstig de 
plaatselijke wetgeving. 

 
Bijlage niet vereist voor dit materiaal. 

 
Bijkomende richtlijnen 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publi-
catie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheids-informatie-
blad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwer-king. De gege-
vens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt ge-mengd, vermengd of 
verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinforma-tieblad niet worden overge-
dragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op 
onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en 
vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeging en richtlijnen valt 
onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten. 
 


