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Productnaam :   Tip-It Flashlube valve saver.
Artikelnummer :  -
Firma naam :   Tippoint Trading BV
 
 Straat :   Hogebrinkerweg 27
 Postcode :   3871 KM
 Plaats :   Hoevelaken 
 Tel.    033 - 253 03 28
 Fax.    033 - 257 09 64
 E-mail :  Info@tippointtrading.nl 
 Website :   www.tippointrading.nl

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Mogelijke gevaren : 
Bij het gebruik van minerale olieproducten en chemische producten treden voor zover bekend geen gevaren op zolang 
de normale voorzorgsmaatregelen (paragraaf 7) worden genomen en men individuele beschermende kleding (paragraaf 
8) draagt.

Gevaren voor het milieu
Dit product verontreinigt het water, zie paragraaf 12.

Overige informatie
Naar verwachting treden geen negatieve gevolgen voor de gezondheid op als dit product wordt gebruikt volgens de 
voorschriften in dit veiligheidsinformatieblad.

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Bevat :  hooggeraffineerde basisoliën met corrosieremmende middelen en vluchtige koolwaterstoffen; 
55 °C < vlampunt < 100 °C.

Naam    Gewicht Gevaar  R 
    %  Symbool Zinnen 

Iso-octanol   5-10  Xn  20 - 36/37/38
Terpentijn   5-10  Xn  65-66
Kaliumcarboxylaat  2,5-5  Xi  36-38
gefractioneerd   1 - 2,4  Xn,n  10 – 51/53 – 65-66-67
gedestilleerde kerosine

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
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4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Contact met huid: 
Wassen met veel water en zeep. Arts raadplegen als de gevolgen aanhouden. Let op: dit product heeft een ontvettende 
werking op de huid.

Contact met ogen: 
Spoelen met veel water, gedurende 15 minuten. Arts raadplegen als de gevolgen aanhouden.
Bij oogcontact is het altijd verstandig een arts te raadplegen

Inslikken: 
NIET laten braken. Mond grondig spoelen met water, veel water laten drinken. Arts raadplegen als de gevolgen 
aanhouden.

Inademen: 
Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen. Bij ademhalingsmoeilijkheden: 
medische dienst/arts raadplegen.

5. BRAND BESTRIJDINGS MAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: 
CO2, bluspoeder of waterstraal. Bij grotere branden: water of een alcoholbestendig schuim..

Ongeschikte blusmiddelen: 
Te harde waterstralen.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Bij brandbestrijding: draag zelfstandige beademingsapparatuur.

Gevaarlijke verbrandingsproducten:
Bij hoge temperaturen kunnen explosieve mengsels van lucht en damp ontstaan.
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6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Maatregelen bij het onvoorzien vrijkomen van het product:
Belangrijkste gevaar: uitglijden over gelekt of gemorst product.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Belangrijkste gevaar: uitglijden over gelekt of gemorst product.
Houd het product weg van ontstekingsbronnen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat het product in afvoeren, sloten, rivieren of de zee terecht komt. Voorkom het verontreinigen van water en 
bodem. Stel de lokale autoriteiten op de hoogte als u verontreinigingen niet heeft kunnen voorkomen.

Opruimen – kleine hoeveelheden
Absorbeer het product en probeer verspreiding te voorkomen, met zand, aarde of een speciaal voor het opruimen van 
gemorste producten bedoeld materiaal.

Opruimen en verwijderen
Gebruik een absorberend materiaal (aarde of zand, zaagsel, inerte materialen, vermiculiet). Verwijderen volgens de 
lokale wetgeving.

Overige informatie
Bij morsen komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hanteringsvereisten: 
Houd u aan de voorzorgsmaatregelen voor het opslaan en hanteren van brandbare vloeistoffen. Voorkom het ontstaan 
van aerosolen. Gebruik het product alleen in goed geventileerde ruimten. Zorg dat goed wordt geventileerd, vooral 
langs de vloer. Voorkom dat het product verhit raakt tot bij het vlampunt.

Opslagcondities:
Geen bijzondere opslagvereisten. Bewaar het product niet in de buurt van levensmiddelen.

Overige informatie:
Zorg dat aan alle lokale regelgeving op het gebied van opslaan en hanteren en de daarbij benodigde installaties wordt 
voldaan.
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand :   Bruin
Kleur :     Blauw
Geur :      Karakteristiek 
Vlampunt :     Niet bepaald 
Relatieve dichtheid (H2O=1) : 0,87 kg/l bij 15 °C (DIN 51 562)
Wateroplosbaarheid :   Niet oplosbaar  
Viscositeit:    15 - 20 mm2/s bij 40 °C (DIN 51 562)

Hygiëne
Was altijd uw handen voordat u rookt, eet, drinkt of het toilet bezoekt. Als uw kleding met het product is verontreinigd, 
kleed u dan om. Doe geen met het product verontreinigde stukken stof in uw zakken, draag geen met het product 
doordrenkte kleding. Gooi handschoenen en schoenen weg die van binnen met het product zijn verontreinigd. Was met 
het product verontreinigde kleding voor u deze opnieuw gebruikt.

Inademen
Normaal gesproken is geen bescherming nodig.

Handen
Chemisch resistente handschoenen en beschermende huidcrème
Geschikt: handschoenen van nitrilrubber of neopreen
Ongeschikt: handschoenen van butylrubber of natuurrubber

Ogen
Draag een veiligheidsbril of een gezichtsscherm als het product kan spatten.

Lichaam
Overall of dergelijke beschermende kleding.

Persoonlijke bescherming
Draag de volgende artikelen ter persoonlijke bescherming. Veiligheidsbril, stofbril of gezichtsscherm (afhankelijk van de 
omstandigheden). Dichte schoenen. Rubberhandschoenen. Overall of dergelijke beschermende kleding. Was altijd uw 
handen voordat u rookt, eet, drinkt of het toilet bezoekt.
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10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden stoffen: 
Geen ontbinding indien gebruikt volgens de specificaties.

Te vermijden omstandigheden/materialen: 
Oxiderende stoffen.

Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Het product ontleedt voor zover bekend niet in gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke reacties:
Geen bekende gevaarlijke reacties.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Toxicologische informatie
Het product is niet volgens de berekeningsmethode geklasseerd.
Als het product volgens de specificaties wordt gehanteerd en opgeslagen, heeft het voor zover bekend geen schadelijke 
gevolgen.

Inslikken
Kan schadelijk zijn bij inslikken. Kan bij inslikken leiden tot diarree. Inslikken kan leiden tot irritatie van de mond, de keel 
en het maag-darmkanaal.

Huidcontact
Geen nadelige gevolgen verwacht

Oogcontact
Geen irriterend effect bekend

Chronische gevolgen
Herhaald of aanhoudend contact met de huid kan mogelijk irritatie en in ernstige gevallen dermatitis veroorzaken.

Overige informatie
Geen sensitatie-effecten bekend
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecologische informatie
Het product drijft op het wateroppervlak.

Mobiliteit
Geen gegevens beschikbaar

Bescherming van het milieu
Zorg dat het product niet in het grondwater, oppervlaktewater of rioolsysteem komt. Gevaarlijk voor het drinkwater, 
zelfs bij verontreiniging van de bodem met kleine hoeveelheden.

Overige informatie
Zorg dat oppervlaktewateren niet verontreinigd raken. Schadelijk voor in water levende organismen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Overwegingen.
Kleine hoeveelheden moeten volgens de lokale regelgeving worden verwijderd. Na de eerste maatregelen moet het 
product in een vuilstort worden opgeslagen of worden gerecycled of verbrand, waarbij moet worden voldaan aan de 
regelgeving op het gebied van het verwijderen van gevaarlijk afval. Als u gebruikte minerale olieproducten opslaat, zorg 
dan dat u dat doet volgens de voor afvalolie geldende categorieën en dat de menginstructies worden opgevolgd.

Het verwijderen van het product.
Recycle of verwijder het product in overeenstemming met de geldende regelgeving. Laat dit bij voorkeur doen door een 
erkend afvalverwerkend bedrijf
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14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Transportinformatie
Geen gevaarlijk product volgens de richtlijnen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen

UN-nummer
Niet toegewezen

UN-klasse
Niet toegewezen

Verpakkingsgroep
Niet toegewezen

Gevaarlijke-chemicaliën-code
Niet toegewezen

Juiste vervoersnaam
Niet toegewezen

Opslag en transport
Koel en buiten direct zonlicht bewaren
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Informatie betreffende de regelgeving.
Houd u aan de normale veiligheidsregelgeving als u chemicaliën of minerale olieproducten hanteert. Dit product is niet 
geklasseerd als gevaarlijk volgens de vereisten van de NOHSC. De concentraties gevaarlijke bestanddelen, zoals mogelijk 
onder punt 2 gespecificeerd, zijn niet zodanig dat specificeren nodig is. Zorg dat u voldoet aan de lokale regelgeving.

Veiligheidswaarschuwingen
S1/2   Houd afgesloten en buiten het bereik van kinderen
S24/25   Vermijd contact met huid en ogen
S36/37/39  Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog- en gezichtsbescherming.

Verpakken en etiketteren
Geen voorschriften

16. OVERIGE INFORMATIE

Overige informatie
Alle ingrediënten zijn opgesomd in de European Inventories. Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Zij 
geven echter geen garantie voor enige specifieke producteigenschap en kunnen niet worden beschouwd als onderdeel 
van wettelijk geldige contracten. Dit informatieblad is een veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EU. Voor producten 
die niet onderhevig zijn aan klassering volgens de EU-lijsten wordt een dergelijk veiligheidsinformatieblad vrijwillig 
verstrekt.

Relevante R-waarschuwingen

10:  Brandbaar.
20:  Schadelijk bij inademen.
36/37/38: Irriterend voor ogen, huid en ademhalingssysteem.
36/38:  Irriterend voor ogen en huid.
51/53:  Giftig voor in water levende organismen, kan langdurige schadelijke effecten veroorzaken in het   
  waterige ecosystemen.
65:  Schadelijk
66:  Herhaalde bloorstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
67:  Dampen kunnen slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


