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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 
vennootschap/onderneming  
   
1.1  Productidentificatie  
     AMANDELOLIE   (810399)  

 

1.2  Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
1.3  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad  

   
Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-
gebruiker/handelaar)  
  Chempropack B.V.  

 

   Straat :   Donker Duyvisweg 45  
   Postcode/plaats :   3316 BL   Dordrecht  
   Telefoon :   078-6183500  
   Telefax :   078-6180768  
1.4  Telefoonnummer voor noodgevallen  

     
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC - Bilthoven + 31 30 274 88 88 (Uitsluitend bereikbaar voor een 
behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging)  

 

   
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren  
   
2.1  Indeling van de stof of het mengsel  
   Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Geen  
2.2  Etiketteringselementen  
   Geen  
2.3  Andere gevaren  
   Geen  
   
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
   
3.2  Mengsels  
   Gevaarlijke bestanddelen  
   Geen  
   
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  
   
4.1  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  

   
Algemene informatie  

  
Bij allergische verschijnselen, vooral op het gebied van de ademhaling, direct een arts consulteren. In elk geval van 
twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.  

 

   Na inhalatie  
  Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.  

 

   Bij huidcontact  
  Daarna nawassen met: Water en zeep  

 

   Bij oogcontact  
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  Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.  
 

   Na inslikken  
  Mond grondig met water spoelen.  

 

   Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener  
  Eerste hulp: let op zelfbescherming!  

 

4.2  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  

4.3  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 
behandeling  

   Geen  
   
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen  
   
5.1  Blusmiddelen  

   Geschikte blusmiddelen  
  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  

 

   Ongeschikte blusmiddelen  
  Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.  

 

5.2  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt  
   Niet brandbaar  
5.3  Advies voor brandweerlieden  
   Geen  
   
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  
   
   Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.  
6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures  
   Er zijn geen speciale milieu maatregelen noodzakelijk.  
6.2  Milieuvoorzorgsmaatregelen  
   Er zijn geen speciale milieu maatregelen noodzakelijk.  
6.3  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal  
   Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.  
6.4  Verwijzing naar andere rubrieken  
   Geen  
   
RUBRIEK 7: Hantering en opslag  
   
7.1  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel  
   Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.  
7.2  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten  
   Achter slot bewaren. Bewaartemperatuur van +5°C tot +30°C  
   Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten  

   Opslagklasse :   10      
Opslagklasse (TRGS 510) :   10      

 

7.3  Specifiek eindgebruik  
   Geen  
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
   
8.1  Controleparameters  
   Tot nu toe werden er geen nationale grenswaarden vastgelegd.  
8.2  Maatregelen ter beheersing van blootstelling  
   Passende technische maatregelen  
   Niet vereist.  
   Persoonlijke bescherming  
   Niet vereist.  
   Bescherming van de ogen/het gezicht  
   Niet vereist.  
   Bescherming van de huid  
   Niet vereist.  
   Bescherming van de handen  
   Niet vereist.  
   Bij kortdurig huidcontact : Niet vereist.  
   Bescherming van de ademhalingswegen  
   Niet vereist.  
   Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen  
   Niet vereist.  
   Beheersing van milieublootstelling  
   Zie rubriek 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.  
   
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  
   
9.1  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen  

   
Kleur     kleurloos tot licht geel  
Geur     geen blauwzuur  
Helderheid    olieachtig  

 

   Veiligheidstechnische gegevens  

   

Aggregatie Toestand :        olieachtig           
Vlampunt :     >    300     °C       
Dampspanning:  ( 20 °C )       Geen gegevens 

beschikbaar   
        

Dichtheid :  ( 20 °C )       0.911 - 0.918     g/cm3       
 

9.2  Overige informatie  
   Geen  
   
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit  
   
10.1  Reactiviteit  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
10.2  Chemische stabiliteit  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
10.3  Mogelijke gevaarlijke reacties  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
10.4  Te vermijden omstandigheden  
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   Er is geen informatie beschikbaar.  
10.5  Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
10.6  Gevaarlijke ontledingsproducten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
   
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie  
   
11.1  Informatie over toxicologische effecten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
11.4  Aanvullende informatie  
   Indien correct met de stof wordt omgegaan worden geen giftige effecten verwacht.  
   
RUBRIEK 12: Ecologische informatie  
   
12.1  Toxiciteit  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.2  Persistentie en afbreekbaarheid  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.3  Bioaccumulatie  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.4  Mobiliteit in de bodem  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.5  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.6  Andere schadelijke effecten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.7  Bijkomende ecotoxicologische informatie  
   Geen milieuproblemen worden verwacht indien omgang met en gebruik van het product met zorg en aandacht wordt 

gedaan.  
   
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  
   
13.1  Afvalverwerkingsmethoden  
   Verwijdering van het product/de verpakking  
   Kan, als de voorschriften in acht genomen worden, na navraag met de afvalverwerking en de daarvoor 

verantwoordelijke instanties, samen met het huisvuil verbrand worden.  
   
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  
   
14.1  VN-nummer  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
14.2  Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
14.3  Transportgevarenklasse(n)  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
14.4  Verpakkingsgroep  
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   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
14.5  Milieugevaren  
   Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
14.6  Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
   Geen  
   
RUBRIEK 15: Regelgeving  
   

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

   EU-voorschriften  
   Valt niet onder 96/82/EG  
   Nationale voorschriften  
   Waterbedreigingsklasse (WGK)  
   Klasse : nwg (Niet waterbedreigend)   Classificatie conform VwVwS    
15.2  Chemischeveiligheidsbeoordeling  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
   
RUBRIEK 16: Overige informatie  
   
16.1  Indicatie van wijzigingen  
   02. Etiketteringselementen  
16.2  Afkortingen en acroniemen  
   Geen  
16.3  Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen  
   Geen  
16.5  Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)  
   Geen  
16.6  Opleidingsinformatie  
   Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.  
16.7  Aanvullende informatie  
   Geen  

 
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze 
kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad 
genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op 
andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit 
veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.  

 
 


