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1 Identificatie van de stof of het mengselen van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: Eenzet Motor Top Finish
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengselen ontraden gebruik
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Toepassingvan de stof / van de bereiding Verzorgingsmiddel
· Details betreffende deverstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
EenzetHandelsonderneming B.V.
Glashorst 109A
3925 BR Scherpenzeel
The Netherlands
Tel: +31 33 434 10 50
Fax: +31 33 277 47 69
Email: verkoop@eenzet.nl
· Inlichtingengevendesector: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
· Telefoonnummervoornoodgevallen:+31 30 2748888 Uitsluitend prof. hulpverleners\artsen

2 Identificatie van degevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstigVerordening(EG) nr. 1272/2008
Het product is niet geclassificeerd volgensde CLP-verordening.
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstigVerordening(EG) nr. 1272/2008 Niet van toepassing
· GevarenpictogrammenNiet van toepassing
· Signaalwoord Niet van toepassing
· Gevarenaanduidingen Niet van toepassing
· Aanvullende gegevens:
Bevatnatriumzout
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB:
CAS: 541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
CAS: 540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan

*

3 Samenstelling en informatie over debestanddelen
· Chemischekarakterisering: Mengsels
· Beschrĳving:Mengsel van na elkaar aangevoerdestoffen metongevaarlĳke bĳmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 541-02-6
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
0–≤2,5%
EINECS: 208-764-9
niet-ingedeelde zPzB-stof
CAS: 68554-54-1
Siloxane und Silicone, di-Me, Polymere mit 3-[(2-Aminoethyl)amino] 0–≤2,5%
EC-nummer: 614-604-2 propyl-silsesquioxanen,hydroxy-terminiert
~ SkinIrrit. 2, H315; EyeIrrit. 2, H319
d
CAS: 540-97-6
Dodecamethylcyclohexasiloxan
0–≤2,5%
EINECS: 208-762-8
niet-ingedeelde zPzB-stof
(Vervolg op blz. 2)
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CAS: 556-67-2
EINECS: 209-136-7

octamethylcyclotetrasiloxaan
d Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 4, H413

0–≤2,5%

~

· SVHC
CAS: 541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
CAS: 540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan
CAS: 556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxaan
· Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffendedetergentia/ Etikettering van gehalten
parfums, conserveringsmiddelen (SODIUM PYRITHIONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,
BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE)
· Aanvullende gegevens:
De woordelĳke inhoud van de opgegevenaanwĳzingen inzake de mogelĳke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemeneinformatie: Geenspeciale maatregelen noodzakelĳk.
· Na het inademen:Frisse lucht toedienen; bĳ klachten arts ontbieden.
· Na huidcontact:Over het algemeenis het produkt niet prikkelend voor de huid
· Na oogcontact:Ogen bĳ geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
· Na inslikken: Als de klachten niet minderen, eenarts raadplegen
· Informatie voor dearts:
· Belangrijkste acuteen uitgesteldesymptomeneneffecten Geenverdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medischeverzorging en speciale behandeling
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikteblusmiddelen:Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
· Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Advies voor brandweerlieden
· Specialebeschermendekleding:Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelenen noodproceduresNiet nodig.
· Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Met veel water verdunnen.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Insluitings- en reinigingsmethodenen -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel,zuurbinder, universele binder, zaagmeel)opnemen.
· Verwĳzing naar andererubrieken
Informatie inzakeveilig gebruik - zie hoofdstuk7.
Informatie inzake persoonlĳke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
NL
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7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Geenbĳzondere maatregelen noodzakelĳk.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:Geenbĳzondere maatregelen noodzakelĳk.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichtevan opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamenlĳkeopslag:Niet noodzakelĳk.
· Verdere inlichtingen over eisenm.b.t. de opslag:Geen.
· Opslagklasse: 12
· SpecifiekeindgebruikGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

8 Maatregelen ter beheersingvan blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevensm.b.t. deinrichting van technischeinstallaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomenmoeten worden:
CAS: 64-17-5 ethanol
WGW Korte termĳn waarde: 1900 mg/m³,990 ppm
Lange termĳn waarde: 260 mg/m³,35 ppm
· Aanvullendegegevens:Alsbasis dienden lĳsten die bĳ opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersingvan blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
De gebruikelĳke voorzorgsmaatregelen bĳ de omgang met chemicaliën moetenin acht genomenworden.
· Ademhalingsbescherming:Niet noodzakelijk.
· Handbescherming:
Suitable chemical resistent protective gloves (EN374) also at prolonged, direct contact (recommended
protection index 6, corresponding 480 minutes permeation time according to EN 374) e.g. from
Nitrilkautschuk (0,33-0,5 mm)Polyvinylchlorid (1mm).
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestandzĳn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testenkan geenaanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding
/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietĳden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal
De keuzevan een geschikte handschoenis niet alleen afhankelĳk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezienhet product uit meerderestoffen is
samengesteld,is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietĳd kunt u te wetenkomenbĳ de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming:Bĳ het omgieten is het gebruik van eenveiligheidsbril aan te bevelen.
NL
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9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemischebasiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Visceus
Vorm:
Violet
Kleur:
Zoetig
· Geur:
Niet bepaald.
· Geurdrempelwaarde:
· pH-waarde bĳ 20 °C:

7,2

· Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt:
Beginkookpunt en kooktraject:

4 °C
100 °C

· Vlampunt:

Niet bruikbaar.

· Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet bruikbaar.

· Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur:

Het product ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingseigenschappen:

Het product is niet ontploffingsgevaarlĳk.

· Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:

Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Dampspanningbij 20 °C:

23 hPa

· Dichtheid bĳ 20 °C:
· Relatieve dichtheid
· Dampdichtheid
· Verdampingssnelheid

0,99 g/cm³
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:

Volledig mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt:n-octanol/water: Niet bepaald.
· Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch:

Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:
VOC (EG)

1,5 %
1,48–1,49 %

Gehalte aan vaste bestanddelen:
· Overigeinformatie

9,1 %
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

10 Stabiliteit en reactiviteit
· ReactiviteitGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Chemischestabiliteit
· Thermischeafbraak / te vermĳdenomstandigheden:Geenafbraak bĳ gebruik volgens voorschrift.
· Mogelĳke gevaarlĳke reactiesGeengevaarlĳke reacties bekend.
· Te vermĳdenomstandighedenGeenverdererelevante informatie verkrĳgbaar.
(Vervolg op blz. 5)
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· Chemischopelkaar inwerkendematerialen: Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Gevaarlĳke ontledingsproducten:Geengevaarlĳke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologischeinformatie
· Informatie over toxicologischeeffecten
· Acutetoxiciteit Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· IndelingsrelevantieLD/LC50-waarden:
CAS: 64-17-5
Oraal
LD50
7.060 mg/kg (rat)
Inhalatief LC50/4 h 20.000 mg/l (rat)
· Primaire aandoening:
· Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Ernstig oogletsel/oogirritatieGebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Aanvullende toxicologischeinformatie:
· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor devoortplanting)
· Mutageniteit in geslachtscellenGebaseerdopbeschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· KankerverwekkendheidGebaseerdopbeschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· STOT bij eenmaligeblootstelling
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Gevaarbĳ inademingGebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12 Ecologischeinformatie
· Toxiciteit
· Aquatischetoxiciteit:Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid
Die wasactieve stoffen in het product voldoen aan de wet over de milieuvriendelĳkheid van was- en
reinigingsmiddelen en zĳn biologisch afbreekbaar.
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· BioaccumulatieGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Mobiliteit in debodemGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Verdere ecologischeinformatie:
· Algemeneinformatie:
Waterbezwaarlĳkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlĳke eigenschappenvoor mensen milieu
(carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/toxiciteit of persistentie)
Gevaar voor water klasse2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozenin grondwater, in oppervlaktewaterof in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bĳ uitlopen van geringe hoeveelhedenin de ondergrond.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB:
CAS: 541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
CAS: 540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan
(Vervolg op blz. 6)
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· AndereschadelĳkeeffectenGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:Kleine hoeveelhedenkunnen tezamenmet huisvuil gestort worden.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:Afvalverwĳdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolenreinigingsmiddel:Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR,IMDG, IATA

Niet van toepassing

· Juiste ladingnaam overeenkomstigde modelreglementen van de VN
Niet van toepassing
· ADR,IMDG, IATA
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse

Niet van toepassing

· Verpakkingsgroep:
· ADR,IMDG, IATA

Niet van toepassing

· Milieugevaren:

Niet bruikbaar.

· Bijzondere voorzorgen voor degebruiker

Niet bruikbaar.

· Vervoer in bulk overeenkomstigbĳlageII bĳ Marpol
Niet bruikbaar.
en de IBC-code
· VN "Model Regulation":

Niet van toepassing

15 Regelgeving
· Specifieke veiligheids-, gezondheids-en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
· SZW-lijst van kankerverwekkendestoffen
CAS: 64-17-5
· SZW-lijst van mutagenestoffen
geender bestanddelen staat op de lĳst.
· NIET-limitatieve lĳst van voordevoortplantinggiftige stoffen - Vruchtbaarheid
CAS: 64-17-5 ethanol
CAS: 556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxaan

1A
2

· NIET-limitatieve lĳst van voordevoortplantinggiftige stoffen - Ontwikkeling
CAS: 64-17-5 ethanol

1A

· NIET-limitatieve lijst van voordevoortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
CAS: 64-17-5 ethanol

x

· Lijst Zeer ZorgwekkendeStoffen (ZZS)
CAS: 541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
(Vervolg op blz. 7)
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CAS: 540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan
CAS: 556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxaan
· Richtlĳn 2012/18/EU
· Gevaarlĳke stoffen die met naam genoemdworden- BĲLAGE I geender bestanddelen staat op de lĳst.
· Verordening(EG) nr. 1907/2006 BĲLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden:70
· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperkingvan het gebruik van bepaaldegevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronischeapparatuur - Bĳlage II
geender bestanddelen staat op de lĳst.
· VERORDENING (EU) 2019/1148
· Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT
(Bovengrenswaardeten behoevevan vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)
geender bestanddelen staat op de lĳst.
· BĳlageII - PRECURSORENVOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD
geender bestanddelen staat op de lĳst.
· Nationale voorschriften:
· Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlĳkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlĳke eigenschappenvoor mensen milieu
(carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/toxiciteit of persistentie)
· Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
· Zeer zorgwekkendestoffen(SVHC) volgensREACH, artikel 57
CAS: 541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
CAS: 540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan
CAS: 556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxaan
· Chemischeveiligheidsbeoordeling:Eenchemischeveiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
*

16 Overigeinformatie
Dezegegevenszĳn gebaseerdop de huidige stand van onze kennis. Zĳ beschrĳven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geencontractuele rechtsbetrekking.
· Relevante zinnen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakthuidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H413 Kan langdurige schadelĳke gevolgen voor in het water levendeorganismen hebben.
· Contact-persoon:
· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereusespar route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goodsby Road)
IMDG: International Maritime Code for DangerousGoods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised Systemof Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service(division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds(USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substancesof Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
(Vervolg op blz. 8)
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SkinIrrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie2
EyeIrrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie2
Repr. 2: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 2
Aquatic Chronic 4: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termĳn – Categorie 4

· * Gegevensdie ten opzichte van devoorgaande versie zijn veranderd
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