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

1.1. Productidentificatie

Produktnaam: ULTRA DEGREASER (200 LTR)

Codenummer: 2003

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

Gebruik produkt: PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC11: Spuiten buiten industriële 

omgevingen PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis). 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het vei ligheidsinformatieblad

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): Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT 

SE 3: H336; Asp. Tox. 1: H304

Negatieve effecten: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige 

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

slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de 

luchtwegen terechtkomt. 

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:  

Gevarenaanduidingen: H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Gevarenpictogrammen: GHS02: Vlam

GHS07: Uitroepteken

GHS09: Milieu

GHS08: Gezondheidsgevaar

Signaalwoorden: Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen: P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen.

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

houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P273: Voorkom lozing in het milieu.

P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 

deze gemakkelijk kan ademen.

P331: GEEN braken opwekken.

P403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 

bewaren.

P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P235: Koel bewaren.

P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf volgens de 

plaatselijke voorschriften.

2.3. Andere gevaren

Overige gevaren: Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar stof-luchtmengsel vormen. 

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

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de best anddelen
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3.2. Mengsels

Gevaarlijke ingrediënten:

NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD LICHT

EINECS CAS PBT / WEL Indeling (CLP) Procent

265-151-9 64742-49-0   - Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 1: H224; 

Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: 

H411

30-50%

DIMETHOXYMETHANE

203-714-2 109-87-5   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; -: 

EUH019

10-30%

PROPAAN-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-30%

ETHANOL

200-578-6 64-17-5 Stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt.

Flam. Liq. 2: H225 10-30%

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. 

Kontact met ogen: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten onder stromend waterafspoelen 

Raadpleeg een arts. 

Inslikken: Niet laten braken. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. 

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

Verwijder de patiënt van de blootstelling, zonder uw eigen veiligheid in gevaar te 

brengen. Raadpleeg een arts. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen e n effecten

Kontact met huid: Contact veroorzaakt huidirritatie. 

Kontact met ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inslikken: De patiënt kan over irritatie van de keel klagen. Kan irritatie veroorzaken. 

Inademen: De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medis che verzorging en speciale behandeling

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Tegen alcohol bestand schuim. Waterspray. Koolstofdioxide. Droog chemisch poeder. 

Gebruik geen waterstraal. 
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5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengs el worden veroorzaakt

Blootstellingsgevaren: Licht Ontvlambaar. Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. Vormt een 

explosief lucht-damp mengsel. De damp kan aanzienlijke afstanden afleggen naar 

ontstekingsbron en terugslaan. 

5.3. Advies voor brandweerlieden

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

aanraking met huid en ogen te vermijden. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Niet beschermde personen op afstand houden. Draag beschermende uitrusting. De 

verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd 

personeel voorkomen. Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande 

persoonlijke bescherming. 

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. Niet in de riolering / het 

oppervlaktewater of grondwater laten terechtkomen. De overheid informeren indien dit 

product een riolering of open water binnendringt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materia al

Reinigingsprocedures: Bij het reinigen geen apparatuur gebruiken waardoor vonken opgewekt kunnen worden. 

In droge aarde of zand absorberen. Reiniging dient alleen te worden uitgevoerd door 

gekwalificeerd personeel dat bekend is met de bepaalde substantie. Raadpleeg 

paragraaf 13 van VIB voor geschikte verwijderingsmethoden. Voor voldoende ventilatie 

zorgen. Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen. 

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over het veilig hanteren. 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: Roken is verboden. Alleen vonkvrije gereedschappen gebruiken. Zorg dat er voldoende 

ventilatie in het gebied is. Produkt niet in een afgesloten ruimte hanteren. Het vormen of 

verspreiden van nevels in de lucht vermijden. Niet spuiten in de richting van een vlam of 

een gloeiend voorwerp. 

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

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. De 
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vloer van de opslagruimte moet vloeistofdicht zijn om te voorkomen dat de vloeistoffen 

wegstromen. 

7.3. Specifiek eindgebruik

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Gevaarlijke ingrediënten:

PROPAAN-2-OL

Respirabel stofGrenswaarden voor blootstelling:

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

NL 650 mg/m3   -   -   -

ETHANOL

NL 1000 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

ULTRA DEGREASER (200 LTR)

Type Blootstelling Waarde Bevolking Effect

- Cas 64742-49-0 - - -

DNEL Oraal 699 mg/kg Consumenten Systemische

DNEL Dermaal 699 mg/kg Consumenten Systemische

DNEL Dermaal 773 mg/kg Werknemers Systemische

DNEL Inademing 608 mg/m3 Consumenten Systemische

DNEL Inademing 2035 mg/m3 Werknemers Systemische

- CAS 67-63-0 - - -

DNEL Oraal 26 mg/kg Consumenten Systemische

DNEL Dermaal 319 mg/kg Consumenten Systemische

DNEL Dermaal 888 mg/kg Werknemers Systemische

DNEL Inademing 89 mg/m3 Consumenten Systemische

DNEL Inademing 500 mg/m3 Werknemers Systemische

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Zorg dat verlichting en elektrische 

apparatuur geen onstekingsbronnen zijn. Voor de pauzes en aan het eind van het werk 

de handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Geen gassen / dampen 

/ aërosol inademen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aanraking met de 

ogen en de huid vermijden. 

Bescherming van ademhaling: Filter AX/P2 Ademhalingsbescherming is niet noodzakelijk bij goede ventilatie. Bij korte 

of geringe belasting ademfiltertoestel: bij intensieve resp. langdurige expositie een van 

de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. 
[vervolgd..]
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Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen. Aanbevolen dikte > 0,5 mm. Chemisch bestendige 

veiligheidshandschoenen (EN 374). Voor Continu contact bevelen wij handschoenen 

aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten. Waar bij de voorkeur gegeven 

wordt aan een doorbreektijd van meer dan 480 minuten. De doorbraaktijd van het 

handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden. 

Bescherming van de ogen: Nauw aansluitende veiligheidsbril Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende 

veiligheidsbril te dragen (ref. norm EN 166) 

Bescherming van de huid: Beschermende kleding. 

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseig enschappen

Toestand: Vloeistof 

Kleur: Kleurloos 

Geur: Karakteristieke geur 

Kookpunt/bereik°C: 45.5 Vlampunt °C -18

Dampdruk: 440 hPa VOC g/l: CH: 100,0% EU:790,0 g/l

9.2. Overige informatie

Overige informatie: Ontstekingstemperatuur >200°C; Ontploffingsgrenzen onderste 0.8 Vol%, bovenste 19.9 

Vol%;Dichtheid bij 20°C=0.79 g/cm3: oplosmiddelgehalte Organisch 100% vaste 

bestanddelen 15,0%. 

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Geen gegevens beschikbaar. 

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Hitte. Ontstekingsbronnen. Vlammen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Geen gegevens beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprod: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. 

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
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Gevaarlijke ingrediënten:

DIMETHOXYMETHANE

ORAL RBT LD50 5.708 mg/kg

PROPAAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

ETHANOL

IVN RAT LD50 1440 mg/kg

ORL MUS LD50 3450 mg/kg

ORL RAT LD50 7060 mg/kg

Relevante gevaren voor stof:

Gevaar Route Basis

Huidcorrosie/-irritatie DRM Gevaarlijk: berekend

Ernstig oogletsel/oogirritatie OPT Gevaarlijk: berekend

Symptomen / blootstellingsroutes

Kontact met huid: Contact veroorzaakt huidirritatie. 

Kontact met ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inslikken: De patiënt kan over irritatie van de keel klagen. Kan irritatie veroorzaken. 

Inademen: De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. 

Overige informatie: STOT bij eenmalige blootstelling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Kan 

dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ekotoxiciteit:

Soorten Test Waarde Eenheden

CAS 64742-49-0 - - -

Daphnia magna 48H EL50 3 mg/l

Daphnia magna NOEC (21d) 0.17 mg/l

Daphnia magna LOEC (21d) 0.32 mg/l

CAS 67-63-0 - - -
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ALGAE LOEC (8d) 1000 mg/l

Daphnia magna 24h LC50 9714 mg/l

Gevaarlijke ingrediënten:

DIMETHOXYMETHANE

FISH 96H LC50 6.990 mg/l

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: Vergiftig voor in het water levende organismen. Gevaar voor water klasse 2 (D) 

(Zelfclassificatie): gevaar voor water. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in 

riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de 

ondergrond. Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) giftig voor in water levende organismen kan 

in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. In 

oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water levende 

organismen. 

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. 

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

voorschriften met betrekking tot verwijdering. 

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervo er

14.1. VN-nummer

UN Nr: UN1993

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregl ementen van de VN

Juiste ladingnaam: BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
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14.3. Transportgevarenklasse(n)

Transportklasse: 3

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep: II

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Ja Mariene verontreiniging: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Tunnelcode: D/E

Transportcategorie: 2

Rubriek 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mili eureglementen en -wetgeving voor de stof of het men gsel

Specifieke voorschriften: Niet van toepassing. Richtlijn 2012/18/EU 

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: Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 2015/830.

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

Zinnen van deel 2 / 3: EUH019: Kan ontplofbare peroxiden vormen.

H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

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

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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