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1.  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

 
1.1  Productidentificaties 

Productbenaming : Kortho Inkt GJ3 zwart, 2x200 cm3 
Intern code nummer : 083774 

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

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 
Spec. Industrieel/professioneel  
gebruik : Industrieel. Enkel voor professioneel gebruik 
Geïdentificeerd gebruik : Kleurstof; Drukinktverwant product, Druk inkt.   
Gebruiksvormen die worden  
afgeraden : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

1.3  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Firma : B.V. Korthofah 
  Lageweg 39 
  2222AG Katwijk ZH 
  Nederland 
Telefoon : 0031 71 40 60 480 
Emailadres : export@kortho.nl  

 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

 
Nationaal adviesorgaan/vergiftigingencentrum 
Noodtelefoonnummer : Nederland : +31 30 274 88 88 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
 (24 uur per dag – Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij 

acute vergiftigingen) 
 
Leverancier 
Telefoonnummer : 0031 858 880 596 (chemtrec – 24 hours) 
  001 703 527 3887 (chemtrec Interantional – 24 hours) 
 
 

2.  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN  
 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel  
 

Classificatie volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 
Asp. Tox. 1, H304  
 
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16. 
 
Voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen, zie rubriek 11 

 
2.2  Etiketteringselementen 

Etikettering volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 
 
Pictogram :  
 
  
Signaalwoord : Gevaar 
Gevarenaanduidingen  
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
P301+P310  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P331   GEEN braken opwekken. 
P501   Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en 

internationale regelgeving. 
 
# Gevaarlijke bestanddelen : Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  

   Distillates (petroleum) hydrotreated middle 
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 # Aanvullende etiketonderdelen 

EUH066   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
 

2.3 Andere gevaren    
Overige gevaren die niet  
leiden tot classificatie : Geen bekend. 
 
 

3.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

# 3.2 Mengsel 
 
Product- / Indenticatie 
ingrediëntennaam mogelijkheden Cont.% Classificatie  Type 
   Verordening (EC) nr 
   1272/2008 [CLP] 
Hydrocarbons, C14-C18, REACH: 50-80% Asp.Tox. 1, H304 [1] 
n-alkanes, isoalkanes, 01-2119457736-27  EUH066 
cyclics, <2% aromatics CAS: Bedrijfseigen 
 
Distillates (petroleum) REACH: 01-2119489867-12 10-20% Asp.Tox. 1, H304 [1] 
Hydrotreated middle EC: 265-148-2  EUH066 
 CAS: 64742-46-7 
 Index: 649-221-00-x 
 
Distillates (petroleum) EC: 265-183-3 5-10% Acute Tox. 4, H332 [1] 
Hydrodesulfurised cas: 64742-80-9  Asp. Tox. 1, H304 
middle   EUH066 
 

Voor de volledige tekst van de H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16. 
 

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 
toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT of zPzB of een 
werkplaats blootstellingslimiet zijn toegewezen en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. 
 
Type: 
[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar 
[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet 
[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII 
[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII 
[5] Een even zorgwekkende stof 

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8. 
 

 
4.  EERSTE-HULP MAATREGELEN 

 
4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 

 
Algemeen advies :  Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. 

  Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.  
  Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen. 

 
Bij inademing : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig.  
  Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, 

dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. 
 
Bij aanraking met de huid : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen.  
  Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. 

GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken. 
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Bij aanraking met de ogen : Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.  
  Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd 

de oogleden daarbij open.  
  Bij accidentele aanraking met de ogen dient gelijktijdige blootstelling aan zonlicht of andere 

UV-lichtbronnen die de gevoeligheid van de ogen kunnen versterken, te worden vermeden. 
 
Bij inslikken : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
  Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken. 
 
Bescherming van  
Eerstehulpverleners : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in 

geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond- op-
mondbeademing toepast. 

 
4.2  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd. 
 
Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in 
niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid. 
Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben. 
Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van 
bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen. 
 

4.3  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 
Aantekeningen voor arts : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van 

de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. 
 
Specifieke behandelingen : Geen specifieke behandeling. 
 
 

5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

5.1  Blusmiddelen 
 

Geschikte blusmiddelen : Gebruik bluspoeder, CO₂, waternevel (mist) of schuim. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal. 
 

5.2  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 
Risico's van de stof of het 
Mengsel : Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan 

gevaar voor de gezondheid opleveren 
 
Gevaarlijke thermische 
Ontledingsproducten : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden. 
 

5.3  Advies voor brandweerlieden 
 

Speciale beschermende 
maatregelen voor 
brandbestrijders : Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat 

bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt. 
Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden : Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist. 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

   Page   : 4/11 
 Herziening: 20.03.2017 Uitgifte datum: 08.05.2017 

  Versie: 2.3 Vervangt versie: 2.02/08102015 
Product omschrijving: KORTHO INKT GJ3 ZWART, 2x200 CM3 
 
6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

 
6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 

Voor andere personen dan 
de hulpdiensten : Vermijd inademen van damp of nevel. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 

7 en rubriek 8. 
Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook 

de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de 
informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten". 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke 
regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid. 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of  
diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie Rubriek 13). 
Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. 

 
 
7.  HANTERING EN OPSLAG 

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

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. 
In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. 
Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). 
Gebruik geen druk bij lediging. Verpakking is geen drukvat. 
Altijd opslaan in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking. 
Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. 
 

7.2  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Bewaren tussen de volgende temperaturen: 5 - 35 °C. 
Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. 
 
Opmerkingen over gezamenlijke opslag 
Verwijderd houden van: oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. 
 
Aanvullende informatie over opslagomstandigheden 
De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen. 
Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. 
In goed gesloten verpakking bewaren. 
Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten 
en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. 

 
Materialen zoals poetsdoeken van textiel of papier en beschermende kledij, die met het product bezoedeld zijn, kunnen na 
enkele uren zelfontbranden. Om brandgevaar te vermijden, dienen alle bezoedelde materialen gestockeerd te 
worden in daartoe bestemde containers of in metalen containers voorzien van goed sluitende deksels. De inhoud moet op het 
einde van iedere werkdag uit de werkplaats verwijderd en buiten opgeslagen worden. 
 

7.3  Specifiek eindgebruik 
 

Aanbevelingen : Niet beschikbaar 
Oplossingen specifiek 
voor de industriële sector : Niet beschikbaar 
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8.  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 
 

Beroepsmatige  
blootstellingslimiet : Geen blootstellingslimietwaarde bekend. 
 
Aanbevolen monitoring 
procedures : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van 

personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit 
van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik 
van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van 
monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - 
Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen 
voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 
(Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de 
beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 
482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het 
meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor  
methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist. 

 
# DNEL’s/DMEL’s 
 

Product/ingrediënt 
naam 

Type Blootstelling Waarde Populatie Effecten 

Geen DEL’s 
beschikbaar      

 
 
# PNEC’s 

Product/ingrediënt 
naam 

Type Detail 
compartiment 

Waarde Detailmethode 

Geen PEC’s 
beschikbaar 

    

 
 

8.2  Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 

Passende technische  
Maatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden 

uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Als deze onvoldoende zijn om 
concentraties van deeltjes en dampen van oplosmiddelen onder de grens voor 
beroepsmatige blootstelling te handhaven, dient een geschikt 
ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen. 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
# Hygiënische maatregelen  : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. 
Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te 
verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken.  

 
# Bescherming van de ogen / 
het gezicht : Draag oogbescherming geschikt om te beschermen tegen het spatten van vloeistoffen. 

Gebruik oogbescherming getest en goedgekeurd door officiële instellingen zoals NIOSH 
(US) of EN166 (EU). 
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Bescherming van de huid 
 
# Bescherming van de 
handen : Met handschoenen hanteren. Handschoenen voor gebruik goed controleren. 

Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. 
Gebruikte handschoenen direct weggooien volgens de geldende laboratoriumregels. Was 
en droog de handen. De beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties 
van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Opgemerkt moet 
worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor 
verschillende handschoenfabrikanten.   
Materiaal handschoen: Nitril*  
Materiaal dikte:  0,4 ± 0,05mm 
Doorslagtijd:  480 minuten 
(* Getest handschoen Nitrile I – KCL 0730) 

 
Lichaamsbescherming : Ondoordringbare kleding, vlamvertragende, antistatische beschermingskleding. Het type 

beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen op de betreffende werkplek. 
Materiaal: Kleenguard  
Type:  T7 LAB (jas) – T6 5ultra (pak) 
Eigenschappen:  EN1149-1 antistatisch, niet warmte vasthoudende, beschermende 

kleding ter voorkoming van brandgevaarlijke ontlading. Kleding met een 
beperkte levensduur die bescherming biedt tegen chemicaliën en 
bepaalde delen van het lichaam beschermt: 
- gooi kleding na gebruik direct weg; 
- gooi beschadigde kleding direct weg; 
- volg de gebruiksaanwijzing die bij de kleding wordt geleverd strikt op. 

 Mocht onverhoopt contaminatie van de onder de beschermende kleding gedragen kleding 
optreden dan dient deze direct te worden uitgetrokken en weggegooid. 

 
Bescherming van de 
Ademhalingswegen : Waar ademhaling risico's zich voordoen, gebruik indien nodig een volledig-gezicht 

ademhalingsmasker in combinatie met (US) en/of type ABEK (EN 14387) 
ademhalingspatroon als ondersteuning bij fabriekscontrole. Als het gelaatsmasker het 
enige middel van bescherming is, gebruik een volledig-gezicht ademhalingsmasker 
(zuurstofmasker). Gebruik ademhalingsmaskers getest en goedgekeurd door officiële 
overheidsinstanties zoals NIOSH (US) of CEN (EU). 

 
Voorkomen van blootstelling 
van het milieu : Product niet in de riolering of waterlopen laten komen. 
 
 

9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

# 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeistof. 
Kleur : Zwart. 
Geur : Karakteristiek. 
Geurdrempelwaarde : Niet van toepassing. 
Smelt-/vriespunt : Niet van toepassing. 
Vlampunt : > 100oC. 
VOC (Volume/Volume) : Niet van toepassing. 
pH : Niet getest. 
Onderste explosiegrens : Onder: 1,1%. 
Kookpunt : Laagst bekende waarde: 172oC. 
Verdampingssnelheid : <1 (destillaten (aardolie), met waterstof behandelde midden fractie) vergeleken met 

butylacetaat. 
Bovenste/onderste  
ontvlambaarheids- of  
explosiegrenswaarden : Niet getest. 
Dampspanning : Niet getest. 
Dampdichtheid : Niet getest. 
Relatieve dichtheid : Niet getest. 
Oplosbaarheid : Niet getest. 
Verdelingscoëfficiënt  
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n-octanol/water : Niet van toepassing. 
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing. 
Ontledingstemperatuur  : Niet van toepassing. 
Viscositeit : Kinematisch (40°C): <0.2 cm2/s (<20 cSt). 
Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing. 
Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing. 
 

9.2 Andere veiligheidsinformatie 
Geen aanvullende informatie. 
 
 

10.  STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

10.1 Reactiviteit 
Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. 
 

10.2  Chemische stabiliteit 
Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). 
 

10.3  Mogelijke gevaarlijke reacties 
Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. 
 

10.4  Te vermijden omstandigheden 
Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
 

10.5  Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen. oxiderende stoffen, sterke 
alkalische stoffen, sterke zuren. 
 

10.6  Gevaarlijke ontledingsproducten 
Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. 
 
 

11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd. 
 
Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in 
niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid. 
Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben. 
Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van 
bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen. 
 

11.1  Informatie over toxicologische effecten  
 
Acute toxiciteit 
Product- / Resultaat Soorten Dosis Blootstelling 
ingrediëntennaam 
Distillates (petroleum), LC50 Inademing Stof en nevels Rat  4600 mg/m³  4 uren 
hydrodesulfurised middle 
 
Irritatie/corrosie 
Niet bepaald - Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]. 
 
Overgevoeligheid 
Niet bepaald - Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]. 
 
Mutageniciteit 
Niet van toepassing. 
 
Kankerverwekkendheid 
Niet van toepassing. 
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Giftigheid voor de voortplanting 
Niet bepaald - Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]. 
 
Teratogeniciteit 
Niet van toepassing. 
 
# STOT bij éénmalige blootstelling 
Niet bepaald – Classificatie volgens Verordening (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
# STOTbij herhaalde blootstelling 
Niet bepaald – Classificatie volgens Verordening (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 
# Gevaar bij inademing 
 

Product/ingrediënt naam Resultaat 
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics 
Distillates (petroleum) hydrotreated middle  
Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle 

ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 
 
ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 
ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 

 
 

12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

Algemene informatie: 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. 
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. 
 
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd. 
 

# 12.1  Toxiciteit 
Geen gegevens beschikbaar 
  

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
12.3  Bio-accumulatie 

Geen gegevens beschikbaar 
. 

12.4  Mobiliteit in de bodem 
 
Scheidingscoëfficiënt 
aarde/water (KOC) : Geen gegevens beschikbaar. 
Mobiliteit : Geen gegevens beschikbaar. 
 

12.5  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 
PBT : Geen gegevens beschikbaar. 
zPzB : Geen gegevens beschikbaar. 
 

12.6  Andere schadelijke effecten 
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. 
 
 

13.  INSTRUCTIE VOOR VERWIJDERING 
 

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. 
Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving. 
Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van 
toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen. 
Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast is met afvalverwijdering. 
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13.1  Afvalverwerkingsmethoden 
 

Product 
Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een 

minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten 
dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied 
van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk 
geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door 
een vergunning houdend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd 
worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties. Niet 
laten weglopen in het riool of waterlopen. 

 
Verpakking 
Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een 

minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. 
  Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is. 
 
Europese Afvalcatalogus 
(EAK) : 08 03 13 niet onder 08 03 12 vallend inktafval. 
 
Speciale 
Voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren 

van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege 
vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. 

  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact 
komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. 

 
 

14.  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

14.1  UN nummer 
ADR/RID: Niet gereglementeerd. ADN: Niet gereglementeerd. IMDG: Niet gereglementeerd. IATA: Niet gereglementeerd.
  

14.2  Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN 
ADR/RID: Niet gereglementeerd. ADN: Niet gereglementeerd. IMDG: Niet gereglementeerd. IATA: Niet gereglementeerd. 
 

14.3  Transportgevarenklasse(n) 
ADR/RID: Niet gereglementeerd. ADN: Niet gereglementeerd. IMDG: Niet gereglementeerd. IATA: Niet gereglementeerd. 
 

14.4  Verpakkingsgroep 
ADR/RID: -- ADN: -- IMDG: -- IATA: -- 
 

# 14.5  Milieugevaren 
ADR/RID: Neen. ADN: Neen. IMDG: Neen. IATA: Neen. 
 
Extra informatie 
ADR/RID:-- ADN: -- IMDG: -- IATA: -- 
 

14.6  Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
 
Transport op eigen terrein : Bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop 

staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd 
worden over hoe te handelen bij een calamiteit. 

 
14.7  Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
 Geen gegevens beschikbaar. 
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15.  REGELGEVING 

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

  
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen. 
 
Zeer zorgwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. 
 
Bijlage XVII - Beperkingen  
Met betrekking tot de  
productie, het op de markt  
brengen en het gebruik van  
bepaalde gevaarlijke stoffen, 
mengsels en producten : Niet van toepassing. 
 
Overige EU-regelgeving 
 
Voor industrieel gebruik  : De in dit veiligheidsblad vermelde informatie sluit niet uit dat de gebruiker zelf 

verantwoordelijk is voor de beoordeling van risico’s op het werk, zoals voorgeschreven 
door de arbeidsomstandighedenwet. 

 
# 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 
 
 

16.  OVERIGE INFORMATIE 
 

# Gegevensbronnen 
VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 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 wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.  
 
VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie - 
Europa. 
 

Overige informatie  
Geen.  

 
CEPE code : 8 
 
Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 

H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H332  Schadelijk bij inademing. 
 

# Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 
Acute Tox. 4 H332 ACUTE TOXICITEIT: INADEMING - Categorie 4. 
Asp. Tox. 1 H304 ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1. 
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 
Lijst van afkortingen en acroniemen 

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route: Europees verdrag 
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. 

ATE Acuut toxiciteitsschatting. 
CAS  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). 
CLP Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]. 
DNEL De afgeleide dosis zonder effect. 
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
EUH zin CLP-specifieke gevaarszin. 
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – Regelgeving voor de classificatie en 

labeling van Chemicaliën. 
IATA International Air Transport Association. 
IMDG  International Maritime Dangerous Goods code: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

zee. 
NVIC  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. 
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PBT  Persistent, bioaccumulerend en toxisch. 
PNEC Voorspelde geen effect concentratie. 
REACH  Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. 
RID Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regelgeving 

voor het transport van gevaarlijke stoffen per trein).  
RRN REACH registratie nummer. 
STOT SE Specific target organ toxicity – single exposure. 
zPzB  Zeer persistent en zeer bioaccumulerend. 

 
Herziening 

Dit veiligheidsblad vervangt de vorige uitgave met versienummer 2.02/08102015. Rubrieken die gewijzigd zijn, zijn 
gemarkeerd met #. 
 

# Indelingsprocedures 

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Indelingsprocedure 
Asp. Tox. 1, H304 Calculatiemethode 

 
 

Nadere informatie 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op huidige EG- en nationale wetgeving. 
Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan de doelen die zijn opgegeven in rubriek 1 zonder 
voorafgaand schriftelijke behandelingsinstructies te hebben verkregen.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om aan de eisen van plaatselijke 
regels en wetgeving te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als beschrijving van de 
veiligheidseisen voor ons product. Deze informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product. 
Terwijl de informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, garanderen wij niet de juistheid ervan. Kopers worden 
aangemoedigd om hun eigen testen met materialen die hierin worden beschreven maken en moeten onafhankelijke 
vaststelling van de geschiktheid en volledigheid van informatie van alle bronnen om een correct gebruik van materialen en 
compatibiliteit met apparatuur te verzekeren. 
 
Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient uitsluitend als 
richtlijn te worden gebruikt. BV Korthofah aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade aan 
leveranciers, gebruikers of derden die voortkomt uit hantering van of contact met bovenstaand product.  
 
Copyright 2016 BV Korthofah. Vergunning voor ongelimiteerde kopieën uitsluitend voor gebruik binnen het bedrijf. 
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