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

1.1.  Productidentificatie

• Handelsnaam : AVIS TIMBERCOTE KLEUR

• Productcode : Avis Timbercote Licht-Grenen , Grenen, Teak, Noten, Ebben, Palissander,
Mahonie, Licht-Eiken, Donker-Eiken.

• Beschrijving : Houtveredelingsmiddel.

• Aard van het product : Verf.

• Identificatie van het product : Viskeuze vloeistof.

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

• Gebruik : Houtbescherming voor binnen en buiten.
Huiselijk.
Industrieel.

• Toegelaten gebruik : Met roller of kwast aanbrengen.
Spuiten in een industriële omgeving.
Spuiten buiten industriële omgeving.

1.3.  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

• Bedrijfsidentificatie : Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH  Lelystad  NETHERLANDS
0031-(0)320-285356
info@bichemie.nl

1.4.  Telefoonnummer voor noodgevallen

• Telefoonnr. in noodgeval : 0031-(0)30-2748888 (dag en nacht, NVIC, alleen bereikbaar bij accidentele
vergiftiging voor een behandelend arts)

RUBRIEK 2  Identificatie van de gevaren

2.1.  Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

• Classificatie : R10
R66
R67

2.2.  Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

• Symbo(o)l(en) : Geen.

• R-Zinnen : R10 : Ontvlambaar.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

• S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

2.3.  Andere gevaren

Dit mengsel voldoet niet niet aan de PBT/vPvB-criteria van de REACH-verordening annex XIII.
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RUBRIEK 3  Samenstelling en informatie over de bestanddelen

• Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer REACH Indeling

Nafta zwaar, waterstof behandeld : 25  - 50 % 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6 NOTA P R10
Xn; R65
R66

Zirconium carboxylate : 1  - 5 % 22464-99-9 245-018-1 ----- ----- Xi; R38

Calcium carboxylaat : < 1 % 68551-41-7 271-376-3 ----- ----- Xi; R38

2-butanonoxim : < 1 % 96-29-7 202-496-6 616-014-00-0 ----- Carc. Cat. 3; R40
Xn; R21
Xi; R41
R43

Nafta zwaar (met waterstof : < 1 % 64742-82-1 265-185-4 649-330-00-2 NOTA P R10
Xn; R65

behandeld, laag kookpunt) R66
R67
N; R51-53

Cobalt 2-ethylhexanoate : < 1 % 136-52-7 205-250-6 ----- ----- Xi; R38
R43

Alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)- : < 0,1 % 104810-48-2 400-830-7 607-176-00-3 ----- R43
N; R51-53

5-tert-butyl-4-hidroxyphenyl)
propionyl-omega-hydroxypoly(
oxyethylene)

2-ethylhexaanzuur : < 0,1 % 149-57-5 205-743-6 607-230-00-6 ----- Repr. Cat. 3; R63

Xyleen : < 0,1 % 1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 ----- R10
Xn; R20/21
Xi; R38

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- : < 0,1 % 41556-26-7 255-437-1 ----- ----- R43
N; R50-53

piperidyl)sebacaat

methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- : < 0,01 % 82919-37-7 280-060-4 ----- ----- R43
N; R50-53

piperidylsebacaat

Ethanol : < 0,1 % 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 ----- F; R11

• Geregistreerde stof : Nafta zwaar, waterstof behandeld

• Registratienummer : 01-2119463258-33-0002

RUBRIEK 4  Eerstehulpmaatregelen

4.1.  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

• Algemene inlichtingen : Het slachtoffer laten rusten.
Bij bewusteloosheid het slachtoffer in de terugwinningspositie plaatsen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

• Inademing : In frisse lucht laten ademen.
Houd het slachtoffer warm en rustig.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit
etiket tonen).
Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen.

• Kontakt met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.
De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep
en water, vervolgens spoelen met warm water.

• Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15
minuten.
Medische hulp inroepen.

• Inslikken : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Niet laten braken.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de
verpakking of etiket tonen.
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RUBRIEK 4  Eerstehulpmaatregelen  (vervolg)

4.2.  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Hoofdpijn, duizeligheid,slaperigheid, misselijkheid en andere effecten op het centrale zenuwstelsel.

4.3.  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Indien het product ingeslikt wordt, kan het bij verslikken in de longen terecht komen en een chemische longontsteking
veroorzaken. De passende behandeling geven.

RUBRIEK 5  Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1.  Blusmiddelen

• Geschikte blusmiddelen : Schuim.
Zand.
Droog poeder.

• Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2.  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

• Specifieke risico's : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.
Dampen, zwaarder dan lucht, kunnen grote afstanden afleggen langs de grond tot
aan hun bron alvorens te ontbranden of ontploffen.

• Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.

5.3.  Advies voor brandweerlieden

• Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.

• Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.

• Preventie : Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken.

• Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

• Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1.  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

• Algemene voorzorgsmaatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.
Geen open vuur. Rookverbod.
Wanneer lekken voorkomen of gemorst wordt, mag enkel een goed beschermd
personeel in de ruimte blijven.
De stof niet inademen.

• Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Aangepaste ademhalingsuitrusting.
Draag geschikte beschermende kleding.
Rubbere handschoenen dragen.

• Technische maatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.

6.2.  Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

• Voorzorgsmaatregelen voor het : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
milieu De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3.  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

• Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Geschikte afvalvaten gebruiken.

• Speciale voorzorgsmaatregelen : Dit produkt bevat : Oplosmiddel.
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RUBRIEK 6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  (vervolg)

6.4.  Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 en 13

RUBRIEK 7  Hantering en opslag

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

• Behandeling : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en
water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

• Persoonlijke bescherming : Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.

• Technische veiligheidsmaatregelen : Enkel niet-vonkend gereedschap gebruiken.
Zorgen voor een goede aarding.

• Voorzorgen tijdens behandeling en : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
opslag Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële
hygiëne en veiligheid.

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

• Opslag : Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Het deksel na gebruik goed sluiten.
Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.

• Houdbaarheid : Minimaal 1 jaar indien opgeslagen op een droge en koele plaats in ongeopende,
originele verpakking.

• Opslag - buiten het bereik van : Warmtebronnen.
Rechtstreeks zonlicht.
Oxydatiemiddel.
Sterke zuren.
Sterke alkaliën.

7.3.  Specifiek eindgebruik

• Specifiek eindgebruik : Houtbescherming voor binnen en buiten.

RUBRIEK 8  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1.  Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Arbeidshygiënische : Ethanol : TLV© & OEL(UK) - TWA [mg/m³] : 260
blootstellingsgrens Ethanol : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 260 ( 260 Huid. )

Ethanol : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 140 ( Huid. )
Ethanol : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 1900 ( Huid. )
Ethanol : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 1000 ( Huid. )
Ethanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 1000
Ethanol : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 1000
Ethanol : HTP-värden - 8 H - [mg/m³] : 1900
Ethanol : HTP-värden - 15min - [ppm] : 1300
Ethanol : HTP-värden - 15min - [mg/m³] : 2500
Ethanol : NGV - [ppm] : 500
Ethanol : NGV - [mg/m³] : 1000
Ethanol : KTV - [ppm] : 1000
Ethanol : KTV - [mg/m³] : 1900
Ethanol : VLA-ED [ppm] : 1000
Ethanol : VLA-ED [mg/m³] : 1910
Ethanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 1000
Ethanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 3800
Ethanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1900
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RUBRIEK 8  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  (vervolg)

Ethanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 2000

8.2  Maatregelen ter beheersing van blootstelling

• Persoonlijke bescherming

:=@8[
- Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.

- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding.

- Oogbescherming : Chemische stofbril of veiligheidsbril.

- Handbescherming : Bij langer of herhaaldelijk contact handschoenen gebruiken. Gebruik
chemicalienbestendige handschoenen volgens standaard EN374, gebaseerd op de
meest voorkomende oplosmiddel in dit produkt.
Aanbevolen handschoenen: Nitrilrubber
Minimale doorbreektijd: 480 min
Beschermingsklasse: 6

Bij een kort contact wordt een chemicalienbestendige handschoen aanbevolen met
een doorbreektijd > 30 minuten (volgens EN 374) en een beschermingsklasse 2 of
hoger.

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

• Technische veiligheidsmaatregelen : De beschermingsgraad en de aard van de vereiste beschermingsmiddelen hangen
af van de mogelijke blootstellingscondities. Te overwegen beschermingsmiddelen:
Een doeltreffende ventilatie voorzien om de blootstellingsgrenzen niet te
overschrijden. Explosievaste ventilatie-uitrusting gebruiken.

• Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/
of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

RUBRIEK 9  Fysische en chemische eigenschappen

9.1.  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

• Uiterlijk

Fysische toestand bij 20°C : Viskeuze vloeistof.

Kleur : Helder.

• Geur

Geur : Verf.

• Geurdrempel

Geurdrempel : Niet vastgesteld.

• pH

pH waarde : Niet vastgesteld.

• Smeltpunt / Vriespunt

Vriespunt [°C] : Niet vastgesteld.

Smeltpunt  [°C] : Niet vastgesteld.

• Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Beginkookpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Eindkookpunt [°C] : Niet vastgesteld.

• Vlampunt

Vlampunt [°C] : >41 °C
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RUBRIEK 9  Fysische en chemische eigenschappen  (vervolg)

• Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1) : Niet vastgesteld.

• Brandbaarheid

Brandbaarheidsgebied [vol % in : Niet vastgesteld.
lucht]

• Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen - onderste [%] : 0,6 VOL%

Explosiegrenzen - bovenste [%] : 8,0 VOL%

• Dampspanning

Dampspanning [20°C] : Niet vastgesteld.

• Dampdichtheid

Relatieve dampspanning (lucht=1) : Niet vastgesteld.

• Relatieve dichtheid

Dichtheid : 0,92-0,94 kg/l

• Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar.

• Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / : Niet vastgesteld.
water

• Zelf-ontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Niet vastgesteld.

• Termische ontbinding

Ontbindingspunt [°C] : Niet vastgesteld.

• Viscositeit

Viscositeit : 60-70 KU

Vaste stofgehalte : 55,4 VOL%

• Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen : Niet vastgesteld.

• Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet vastgesteld.

9.2.  Overige informatie

Overige gegevens : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 10  Stabiliteit en reactiviteit

10.1.  Reactiviteit

• Reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2.  Stabiliteit

• Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3.  Mogelijke gevaarlijke reacties

• Gevaarlijke reakties : Niet vastgesteld.

• Gevaarlijke eigenschappen : Niet vastgesteld.
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RUBRIEK 10  Stabiliteit en reactiviteit  (vervolg)

10.4.  Te vermijden condities

• Te vermijden condities : Vonken.
Open vuur.
Warmte.

10.5.  Chemisch op elkaar inwerkende stoffen

• Te vermijden stoffen : Oxydatiemiddel.
Sterke zuren.
Sterke alkaliën.

10.6.  Gevaarlijke ontbindingsproducten

• Gevaarlijke ontbindingsproducten : Stikstofoxyde.
Koolstofdioxyde.
De thermische ontbinding veroorzaakt : Koolstofmonoxide.

RUBRIEK 11  Toxicologische informatie

11.1.  Informatie over toxicologische effecten

• Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.

• Acute toxiteit

• Irritatie : Niet vastgesteld.

• Corrosiviteit : Niet vastgesteld.

- Dermaal : Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.

- Oculair : Gevaar voor oogletsel.

- Inslikken : Symptomen bij inname zijn: slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid,
misselijkheid, braken.

• Sensibilisatie : Niet vastgesteld.

• Toxiteit bij herhaalde toediening : Niet vastgesteld.

RUBRIEK 12  Ecologische informatie

12.1.  Toxiciteit

• Toxiciteit : Niet vastgesteld.

12.2.  Persistentie - afbreekbaarheid

• Persistentie - afbreekbaarheid : Niet vastgesteld.

12.3.  Vermogen tot bioaccumulatie

• Vermogen tot bioaccumulatie : Niet vastgesteld.

12.4.  Mobiliteit in de bodem

• Mobiliteit in de bodem : Niet vastgesteld.

12.5.  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

• Resultaten van PBT- en zPzB- : Niet vastgesteld.
beoordeling

12.6.  Andere schadelijke effecten

• Andere schadelijke effecten : Voorkom lozing in het milieu.

• Informatie betreffende ecologische : Voorkom lozing in het milieu.
effecten
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RUBRIEK 13  Instructies voor verwijdering

13.1.  Afvalverwerkingsmethoden

• Algemeen : Voorkom lozing in het milieu.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
brengen.

RUBRIEK 14  Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1.  UN Nr

UN Nr : 1263

14.2.  Juiste vervoersnaam

Juiste vervoersnaam : UN1263  VERF, 3, III

14.3.  Gevarenklasse

ADR-Etikettering

óp
: 3

Vervoer over land

G.I. nr : 30

Juiste vervoersnaam : UN1263  VERF, 3, III

- ADR Klasse : 3

- ADR/RID Classificatiecode : F1
III

Zeevervoer

- IMO-IMDG code : 1263

- Klasse : 3.3

- IMO Verpakkingsgroep : III

- MFAG-Nr : 330

- IMDG-Zeevervuiling : YES

- EMS-Nr : 3-05

Luchtvervoer

- ICAO/IATA : Klasse  3

- IATA Verpakkingsgroep : III

- IATA-Label : Ontvlambare vloeistof.

14.4.  Verpakkingsgroep

- ADR Verpakkingsgroep : III
E

14.5.  Milieugevaarlijk

Bij morsen en/of lekkage : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder
onnodig risico.
Lekken stoppen, indien zonder gevaar.
Vang lekkende vloeistof op of absorbeer deze met zand of aarde of ander geschikt
materiaal.
Direct contact met de stof vermijden.
Verhinderen dat de vloeistof terecht komt in waterstromen, afvoeren, souterrains en
werkputten.
Informeer de politie indien substantie in een waterweg of riool is gekomen of
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RUBRIEK 14  Informatie met betrekking tot het vervoer  (vervolg)

gemorst is op de grond of de vegetatie.

14.6.  Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.

Noodmaatregelen bij ongeval : Motor afzetten.

14.7.  Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/78 - IBC

Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/ : Niet van toepassing.
78 - IBC

RUBRIEK 15  Regelgeving

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

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

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

• Andere Zinnen : Bevat 2-butanonoxim - Cobalt 2-ethylhexanoate. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

• VOS g/l : EU grenswaarde voor dit product(catA/e): 400 g/l (2010) Dit produkt bevat max
400 g/l.

15.2.  Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16  Overige informatie

• Informatiebronnen : Veiligheids Informatie Bladen van de ingredienten.

• Symbo(o)l(en) : Geen.

Text van de R-Zinnen in § 3 : R10 : Ontvlambaar.
R11 : Licht ontvlambaar.
R20/21 : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R21 : Schadelijk bij aanraking met de huid.
R38 : Irriterend voor de huid.
R40 : Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R63 : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeborn kind.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

• R-Zinnen : R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R10 : Ontvlambaar.

• S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23 : Spuitnevel niet inademen.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

• Europese Gemeenschappen : Verordening (EG) nr. 453/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20
mei 2010.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18
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RUBRIEK 16  Overige informatie  (vervolg)

december 2006.
Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006.

• Andere informatie : De classificatie en etiketering zijn bepaald in overeenstemming met de EU
richtlijnen 67/548/EEG en 99/45/EG, wijzigingen inbegrepen (2001/60/EG en 2006/
8/EG).
De inhoud en vorm van dit VIB stemmen overeen met de voorschriften van de
Europese commissie 1907/2006/EC (REACH) Bijlage II.
Het product voldoet aan de VOS richtlijn verfproducten 2004/42/EG

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad

Einde van document
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