
Veiligheids informatie fiche 
Volgens verordening (EC) No. 1907/2006 

 
 
 
 
Handelsnaam:  EUCOREP OIL 
Versie:    1 
Revisiedatum:   09/05/2021 
___________________________________________________________________________ 

Page 1 of 10 
 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

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

onderneming 
 
1.1 Productidentificatie: 
 EUCOREP OIL 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: 
 
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel 
       Enkel voor professioneel gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Beton ontkistingsmiddel 
 
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
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: 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Niet ingedeeld 
 
 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
2.2 Etiketteringselementen: 
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Etikettering niet van toepassing 
 
2.3 Andere gevaren: 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
 
 
 
3.1. Stof 
Niet van toepassing 
 
3.2. Mengsel 
Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2 
 
 
 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: 
EHBO algemeen: 

Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadple-
gen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

EHBO na inademing: 
 Frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. 
EHBO na contact met de huid: 

De handen en andere blootgestelde delen wassen met zeep en water alvorens het werk te verla-
ten. 

EHBO na contact met de ogen:  
Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid 
aanhoudt. 

EHBO na opname door de mond: 
 Mond met water spoelen. 
 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: 
Symptomen/letsels: 
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen :  
 Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. 
 
Ongeschikte blusmiddelen: 
Gebruik geen sterke waterstraal. 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies: 
Koel de blootgestelde vaten af door water te besproeien of met een waternevel. Wees uiterst voorzichtig 
bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt. 
 
Bescherming tijdens brandbestrijding:  
Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 
 
 
 
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Noodprocedures: 
Overbodig personeel weg laten gaan. 
 
6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen: 
Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 
 
Noodprocedures: 
De ruimte ventileren. 
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als 
de vloeistof een riolering of open water binnendringt. 
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Reinigingsmethodes: 
Gelekte/gemorste stof opruimen. Morsvloeistof absorberen in een absorptiemiddel. 
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. 
 
 
 
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: 
De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, 
roken of het werk te verlaten. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming: 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden: 
Opslag > 5⁰C. Gebruik een opvangbak om lozing/morsen op te vangen. Uitsluitend in de oorspronkelijke 
verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Verwijderd houden van 
open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. De vaten gesloten houden als ze niet worden ge-
bruikt. 
Niet combineerbare stoffen: Sterke alkaliën. Sterke zuren. 
Incompatibele materialen: Ontstekingsbronnen. 
Verpakkingsmateriaal:  Bewaar het product altijd in de oorspronkelijke verpakking. 
 
7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
8.1. Controleparameters 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Bescherming handen:    Beschermende handschoenen 
Oogbescherming:    Veiligheidsbril 
Bescherming van de huid en het lichaam: Normale werkkleding 
Bescherming luchtwegen:   Geen speciale maatregelen noodzakelijk 
Overige informatie:    Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
 
 
 
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand:     Vloeibaar 
Kleur:       wit. 
Geur:       licht. 
Geurgrens:      Geen gegevens beschikbaar 
pH:       9 
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1): Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt:      Geen gegevens beschikbaar 
Stol-/vriespunt :     -5 °C 
Kookpunt:      100 °C 
Vlampunt:      > 100 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur :   Geen gegevens beschikbaar 
Ontbindingstemperatuur:    Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast,gas):    Niet brandbaar 
Dampdruk:      Geen gegevens beschikbaar 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C:   Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid:     Geen gegevens beschikbaar 
Dichtheid:      0,97 kg/l 
Oplosbaarheid :     Geen gegevens beschikbaar 
Log Pow:      Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch:     1 mm²/s (40 °C) 
Viscositeit, dynamisch:     Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen:    Geen gegevens beschikbaar 
Oxiderende eigenschappen:    Geen gegevens beschikbaar 
Explosiegrenzen:     Geen gegevens beschikbaar 
  
9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte:      5 - 10 % 
 
 
 
 
10.1. Reactiviteit 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen onder normale omstandigheden. 
 
10.4. Te vermijden omstandigheden 
Extreem hoge of lage temperaturen. 
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterke zuren. Sterke alkaliën. 
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Damp. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxide. 
 
 
 
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 
EUCOREP OIL 
LD50 oraal > 2000 mg/kg 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

Huidcorrosie/-irritatie:      Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
pH: 9 

Ernstig oogletsel/oogirritatie:     Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
pH: 9 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:   Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Mutageniteit in geslachtscellen:     Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Kankerverwekkendheid :     Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Giftigheid voor de voortplanting :    Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling): Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Gevaar bij inademing :     Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

 
EUCOREP OIL 
Viscositeit, kinematisch 1 mm²/s (40 °C) 
  
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen: 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. 
Overige informatie:  

Wij hebben ons gebaseerd op de gegevens van een gelijkaardig product. 
 
 
 
 
12.1. Toxiciteit 
Ecologie - algemeen : Geen bekende ongunstige invloed op de werking van waterzuiverings-
installaties bij normale gebruiksomstandigheden zoals aanbevolen. 
 
EUCOREP OIL 
LC50 vissen 1 niet giftig voor waterorganismen 
Aanvullende informatie Wij hebben ons gebaseerd op de gegevens van een gelijkaardig product 
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
EUCOREP OIL 
Persistentie en afbreekbaarheid  
Wij hebben ons gebaseerd op de gegevens van een gelijkaardig product. 
Biodegradatie Gemakkelijk biologisch afbreekbaar 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
12.3. Bioaccumulatie 
EUCOREP OIL 
Bioaccumulatie Niet vastgesteld. 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
12.6. Andere schadelijke effecten 
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu 
 
 
 
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming 
met lokale/nationale voorschriften. 
 
Ecologie - afvalstoffen :   Voorkom lozing in het milieu. 
 
 
 
 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
14.1. VN-nummer 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Officiële vervoersnaam  (ADR) : Niet van toepassing 
Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing 
Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing 
Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 
Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 
 
14.3. Transportgevarenklasse(n) 
ADR   
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 
IMDG   
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 
IATA   
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

 
ADN   
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 
RID   
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 
 
14.4. Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 
14.5. Milieugevaren 
Milieugevaarlijk :  Nee 
Mariene verontreiniging : Nee 
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
14.6.1. Landtransport 
14.6.2. Transport op open zee 
14.6.3. Luchttransport 
14.6.4. Transport op binnenlandse wateren 
Vervoer verboden (ADN) : Nee 
Valt niet onder het ADN : Nee 
14.6.5. Spoorwegvervoer 
Vervoer verboden (RID) : Nee 
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet van toepassing 
 
 
 
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of 
het mengsel 
 
15.1.1. EU-voorschriften 
Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII 
EUCOREP OIL staat niet op de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld   
VOC-gehalte : 5 - 10 % 
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RUBRIEK 16: Overige informatie: 

 
15.1.2. Nationale voorschriften 
 
Duitsland 
Waterbedreigingsklasse (WGK): 1 - zwak waterbedreigend 
 
Nederland 
Waterbezwaarlijkheid: 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 
Saneringsinspanningen:  B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare tech-

nieken 
 
15.2. Chemische veiligheids beoordeling 
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
 
 
 
 
Vermelding van wijzigingen: 
Afkortingen en acroniemen: 
ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over 
de binnenwateren 
ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over 
de weg 
ATE Schatting van de acute toxiciteit 
BCF  Bioconcentratiefactor 
CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 
DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect  
DNEL Afgeleide dosis zonder effect 
DPD Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten 
DSD Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen 
EC50 Mediaan effectieve concentratie 
IARC Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker 
IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 
IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 
LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 
LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis) 
LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 
NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 
NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 
NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 
OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 
PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 
PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 
REACH Registratie, Evalutatie, Autorisatie en Beperking van Chemische Verordening (EG) No 
1907/2006 
RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 
SDS Veiligheidsinformatieblad 
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STP Waterzuiveringsinstallatie 
TLM Mediaan tolerantie limieten 
vPvB  Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 
 
Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLE-
MENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wij-
ziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 
 
Overige informatie : Geen. 
 
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. 


