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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 20.10.2014 Herziening van: 20.10.2014Versienummer 12

39.4.1

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

· 1.1 Productidentificatie
· Handelsnaam: KEIM Lignosil-Base-DL
· CAS-nummer:
64742-48-9

· EC-nummer:
918-481-9

· Registratienummer 01-2119457273-39-XXXX
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Voor dit product werden toepassingen volgens REACH geïdentificeerd. Voor een beter
overzicht zijn de toepassingen in de bijlage van dit veiligheidsblad vermeld.

· Toepassing van de stof / van de bereiding
Solvent
verdunning voor KEIM Lignosil-Base

· Ontraden gebruik Alle andere toepassingen worden niet aanbevolen.
· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
KEIM Nederland B.V.
Dukdalfweg 26
NL--1332 BM Almere
Telefoon: 0031 (0)36 53 20 620
Telefax:  0031 (0)36 53 20 030
Url: http://www.keim.nl

· Inlichtingengevende sector:
Dhr. Kees Mylanus
Telefoon: 0031 (0)36 53 20 620
E-Mail: info@keim.nl

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
+31 30 – 2748888 Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC)
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

GBK Gefahrgut Büro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
Xn; Schadelijk
R65:   Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66:   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Contact met de huid en het inademen van aërosolen/dampen bij de bereiding moeten
vermeden worden.
Bij langer of herhaald contact met de huid kan dermatitis (huidontsteking) door de
ontvettende werking van het oplosmiddel ontstaan.
Werkt narcotiserend.

(Vervolg op blz. 2)
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· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens
uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen

GHS08

· Signaalwoord Gevaar
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

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

· Voorzorgsmaatregelen
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet

roken.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming

dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P370+P378 In geval van brand: Blussen met: Waternevel, CO2, Alcoholbestendig schuim.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/

nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

· 2.3 Andere gevaren
Fysische / Chemische gevaren:
Het product kan statische ladingen accumuleren die een ontsteking kunnen veroorzaken.
Het product kan dampen vrijgeven die gemakkelijk ontvlambare mengsels vormen.
Accumulatie van dampen zou kunnen ontvlammen en/of ontploffen indien ontstoken.
Brandbaar.
Gevaren voor de gezondheid:
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  Licht irriterend
voor de huid. Kan irriterend zijn voor de ogen, neus, keel en longen.

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
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* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· 3.1 Stoffen
· CAS-Nr. omschrijving
64742-48-9 Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen,
 cyclische, < 2% aromaten

· Identificatienummer(s)
· EC-nummer: 918-481-9
· Beschrijving: Gedearomatiseerde koolwaterstoffen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Wij adviseren om bij een doktersbezoek dit Veiligheidsinformatieblad voor te leggen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

· Na het inademen:
Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

· Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter
raadplegen.

· Na inslikken:
Mond en keelholte met water spoelen.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Daarna observatie voor longontsteking en longoedeem.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
Waternevel, bluspoeder, alcoholbestendig schuim, kooldioxide, zand.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij een brand kan vrijkomen:
Koolstofoxide  (COx)
ontvlambare gassen/dampen
Bij thermische ontbinding komen ontvlambare en voor de gezondheid schadelijke dampen
vrij.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

(Vervolg op blz. 4)
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· Verdere gegevens
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.
De brandres ten en het  besm et te  b luswater  m oeten overeenkom st ig  de
overheidsvoorschriften worden verwijderd.
In geval van brand, rook , gas en damp niet inademen.

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

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
Dampen niet inademen.
Contact met huid en ogen vermijden.
Veiligheidsvoorschriften in acht nemen (zie lid 7 en 8).
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Afvloeing in aarde, water, het riool voorkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Verordeningsvoorschriften naleven.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Organische oplosmiddelen
Met onbrandbare vochtopnemend materiaal (zand, aarde, diatomiet, vermiculiet) afnemen.
Opvullen in de daarvoor bestemde container.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.
Verontreinigde oppervlakken grondig afnemen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tanks vorzichtig openen en behandelen.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Aërosolvorming vermijden.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting, zie lid 8. Wettelijk vastgestelde beschermings- en
veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

(Vervolg op blz. 5)
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· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Voorzien van een opvangbak voor chemicaliën.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

· Opslagklasse: 3A
· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

· 8.1 Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten
worden:
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten 
 Damp  RCP - TGG  1200 mg/m3  184 ppm  Totale koolwaterstoffen

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Verwijderd houden van tabaksartikelen.
Tegen oplosmiddelen bestande huidbeschermingspreparaten gebruiken, vooraleer met het
werk te beginnen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een
van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
filter: A

· Handbescherming: Veiligheidshandschoenen
· Handschoenmateriaal
geschikt zijn bijvoorbeeld:
Nitrielrubber
Aanbevolen materiaaldikte : m 0,5 mm
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar
ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het
product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenen
niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
Waarde voor de permeatie: Level m 6 (480 min)

(Vervolg op blz. 6)
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De vastgestelde doordringingstijd volgens EN 374 Deel III is niet onder de
praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt bijgevolg een maximale beschermingstijd
aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven doordringing.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er
rekening mee.

· Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril
· Lichaamsbescherming:
Draag geschikte beschermende arbeidskleding
Tegen oplosmiddelen bestande beschermingskleding

* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos

· Reuk: Zwak, karakteristiek
· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
· pH-waarde: Niet bepaald.
· Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik: 160-245 °C (ASTM D86)

· Vlampunt: > 61 °C (ASTM D93)
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.
· Ontstekingstemperatuur:

Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.
· Zelfonsteking: Niet bepaald.
· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar

de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/
luchtmengsels is mogelijk.

· Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 0,6 Vol %
Bovenste: 7 Vol %

· Dampspanning bij 20 °C: <1 hPa
· Dichtheid bij 15 °C: 750-850* kg/m³
· Relatieve dichtheid bij 15 °C 0,75-0,85 (H2O)
· Dampdichtheid bij 20 °C >1 (bei 101 kPa)
· Verdampingssnelheid Niet bepaald.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: verwaarloosbaar
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 7)
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· Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch bij 20 °C: 1,3-2,5 mm²/s (ASTM D7042)

· Oplosmiddelgehalte: 100 %
· 9.2 Overige informatie * De waarden hebben betrekking op vers

geproduceerde produkten en kunnen in de loop
der tijd veranderen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
· 10.1 Reactiviteit
· 10.2 Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Kan met zuurstofrijk (oxyderend) materiaal hevig reageren. Ontploffingsgevaar.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: oxidatiemiddelen
· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Bij brand kan vrijkomen:
koolstofoxide (COx)
Brandbare gassen/dampen
Geen gevaarlijke afbraakprodukten bij ordelijke opslag en handhaving.

* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
64742-48-9 Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2%

aromaten
Oraal LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermaal LD50 >5000 mg/kg (konijnen) (OECD 402)
Inhalatief LC50/4 h >4,951 mg/l (rat) (OECD 403)

· Primaire aandoening:
· op de huid: Niet primair irriterend voor de huid.
· aan het oog: Bij langdurig gebruik is irritatie mogelijk.
· bij inademing Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
· bij inslikken
schadelijk
Kan longschade veroorzaken na verslikken.

· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
· Verdere informatie (voor de experimentele toxicologie):
Er zijn geen plannen voor experimenteel onderzoek.

(Vervolg op blz. 8)
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· Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-
richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende
gevaren:
Schadelijk

· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de
voortplanting)
vervalt

* RUBRIEK 12: Ecologische informatie
· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
gemakkelijk biologisch afbreekbaar
80% / 28d

· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Bevat volgens receptuur de volgende zware metalen en verbindingen van de EG-
richtlijn Nr. 2006/11/EG:
Volgens ons huidig kennisniveau bevat het produkt geen zware metalen en verbindingen
krachtens de EG-richtlijn 76/464/EEG.

· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Momenteel zijn ons geen ecotoxicologische beoordelingen bekend
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Recycling volgens verordeningsvoorschriften.

· Europese afvalcatalogus
14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

 NL 
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* RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
· 14.1 VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA vervalt
· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR, IMDG, IATA vervalt
· 14.3 Transportgevarenklasse(n)
· ADR, IMDG, IATA
· klasse vervalt
· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA vervalt
· 14.5 Milieugevaren: Niet bruikbaar.
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de
gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig
bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-
code ZEEVAART:

14.7.  Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code
 Stofnaam:  NOXIOUS LIQUID, N.F.,(7) N.O.S.,
(EXXSOL D60, contains iso-and cycloalkanes
(C10-C11))
 Scheepstype vereist:  3
 Pollution category:  Y

· VN "Model Regulation": - 

* RUBRIEK 15: Regelgeving
· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor
de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
De stof  is niet aanwezig.

· SZW-lijst van mutagene stoffen
De stof  is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
De stof  is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
De stof  is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
De stof  is niet aanwezig.

· Nationale voorschriften:
· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

(Vervolg op blz. 10)
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· Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
· waargenomen:
TRGS 200 (Duitsland)
TRGS 500 (Duitsland)
TRGS 510 (Duitsland)
TRGS 900 (Duitsland)

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:
Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter
geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector:
KEIMFARBEN Duitsland, afdeling productveiligheid

· Contact-persoon: mevrouw Popescu
· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
· Deze veiligheidsfiche bevat een bijlage !    

 NL 
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Appendix bei veiligheidsfiche volgens artikel 31(7) van de Verordening 
1907/2006/EG (REACH) 
 
Algemene raadgevingen: 
Aanvragen voor de opname van ontbrekende toepassingen of voor uitbreiding van expositiescenario's kunt u tot het volgende 
emailadres richten: info@keim.nl 
 
Rubriek 1 : Blootstellingsscenario Titel 
Titel:   
Vervaardiging van stoffen 
Gebruiksdescriptor 
gebruikssector(en) SU10, SU3, SU8, SU9 
Procescategorieën PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 

PROC8b 
Categorieën inzake vrijzetting in het milieu ERC1, ERC4 
Specifieke categorie inzake vrijzetting in het milieu  
In aanmerking genomen processen, taken, werkzaamheden 
Productie van de stof of toepassing als tussenproduct, proceschemicalië of extractiemiddel. Omvat 
recycling/terugwinning, transport, opslag, onderhoud en belading (inclustief zee-/binnenschepen, 
weg-/spoorvoertuigen en bulkcontainers). 
Rubriek 2 : Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen 
Rubriek 2.1 : Beheersing van blootstelling van de werknemer 
Producteigenschap 
Vloeibaar gemaakt gas 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld)[G2]  
Omvat stofaandelen in het product tot 100 %[G13]  
Andere operationele omstandigheden inzake werknemersblootstelling 
Veronderstelt dat een geschikte basisstandaard voor arbeidshygiëne is geimplementeerd [G1]  
Contribuerende scenario's/ 
Specifieke risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden 
(alleen vereiste beheersmaatregelen om het veilig gebruik aan te tonen zijn weergegeven) 
Algemene maatregelen (Aspiratiegevaar)  
De H304 risicozin (Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt) betreft de mogelijkheid van 
verslikking, een niet-kwantificeerbaar gevaar bepaald door fysico-chemische eigenschappen (d.w.z. viscositeit) wat 
kan voorkomen bij inslikking en ook bij braken volgend op het inslikken. Een DNEL kan niet worden afgeleid. De 
risico's van de fysico-chemische gevaren van de producten kunnen beheerst worden door het implementeren van 
risicibeheersmaatregelen. Voor stoffen ingedeeld als H304, moeten de volgende maatregelen geimplementeerd 
worden om het aspiratiegevaar te voorkomen.  
Niet inslikken. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.  GEEN braken opwekken. 
Rubriek 2.2 : Beheersing van milieublootstelling 
Eigenschappen van het product 
Niet van toepassing 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Niet van toepassing 
Milieufactoren die niet beinvloed worden door risicobeheersing 
Niet van toepassing 

mailto:info@keim.nl
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Andere operationele omstandigheden met betrekking tot omgevingsblootstelling 
Niet van toepassing 
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen 
Niet van toepassing 
Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en 
vrijkomingen in de grond 
Niet van toepassing 
Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van het vrijkomen vanop de locatie 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijke zuiveringsinstallaties 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe opwerking van afval voor verwijdering 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe afvalverwerking 
Niet van toepassing 
Rubriek 3 Inschatting van de blootstelling 
3.1. Gezondheid 
Niet van toepassing 
3.2. Milieu 
Niet van toepassing 
Rubriek 4 : Aanbevelingen voor de toetsing van de overeenstemming met het blootstellingsscenario 
4.1. Gezondheid 
Beschikbare data ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL vast te stellen voor andere gezondheidseffecten. 
[G36]  
Risicomanagementmaatregelen zijn gebaseerd op kwalitatieve risico kenmerken. [G37]  
4.2. Milieu 
Niet van toepassing 
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Rubriek 1 : Blootstellingsscenario Titel 
Titel:   
Verspreiding van de stof 
Gebruiksdescriptor 
gebruikssector(en) SU3, SU8, SU9 
Procescategorieën PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 

PROC8b, PROC9 
Categorieën inzake vrijzetting in het milieu ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6A, ERC6B, 

ERC6C, ERC6D, ERC7 
Specifieke categorie inzake vrijzetting in het milieu  
In aanmerking genomen processen, taken, werkzaamheden 
Laden (inclusief zee-/binnenschepen, spoor-/wegvoertuigen en IBC-lading) en ompakken (inclusief vaten en kleine 
verpakkingen) van de stof inclusief de monsters, de opslag, het uitladen, de verdeling en de desbetreffende 
laboratoriumwerkzaamheden ervan. 
Rubriek 2 : Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen 
Rubriek 2.1 : Beheersing van blootstelling van de werknemer 
Producteigenschap 
Vloeibaar gemaakt gas 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld)[G2]  
Omvat stofaandelen in het product tot 100 %[G13]  
Andere operationele omstandigheden inzake werknemersblootstelling 
Veronderstelt dat een geschikte basisstandaard voor arbeidshygiëne is geimplementeerd [G1]  
Contribuerende scenario's/ 
Specifieke risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden 
(alleen vereiste beheersmaatregelen om het veilig gebruik aan te tonen zijn weergegeven) 
Algemene maatregelen (Aspiratiegevaar)  
De H304 risicozin (Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt) betreft de mogelijkheid van 
verslikking, een niet-kwantificeerbaar gevaar bepaald door fysico-chemische eigenschappen (d.w.z. viscositeit) wat 
kan voorkomen bij inslikking en ook bij braken volgend op het inslikken. Een DNEL kan niet worden afgeleid. De 
risico's van de fysico-chemische gevaren van de producten kunnen beheerst worden door het implementeren van 
risicibeheersmaatregelen. Voor stoffen ingedeeld als H304, moeten de volgende maatregelen geimplementeerd 
worden om het aspiratiegevaar te voorkomen.  
Niet inslikken. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.  GEEN braken opwekken. 
Rubriek 2.2 : Beheersing van milieublootstelling 
Eigenschappen van het product 
Niet van toepassing 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Niet van toepassing 
Milieufactoren die niet beinvloed worden door risicobeheersing 
Niet van toepassing 
Andere operationele omstandigheden met betrekking tot omgevingsblootstelling 
Niet van toepassing 
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen 
Niet van toepassing 
Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en 
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vrijkomingen in de grond 
Niet van toepassing 
Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van het vrijkomen vanop de locatie 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijke zuiveringsinstallaties 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe opwerking van afval voor verwijdering 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe afvalverwerking 
Niet van toepassing 
Rubriek 3 Inschatting van de blootstelling 
3.1. Gezondheid 
Niet van toepassing 
3.2. Milieu 
Niet van toepassing 
Rubriek 4 : Aanbevelingen voor de toetsing van de overeenstemming met het blootstellingsscenario 
4.1. Gezondheid 
Beschikbare data ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL vast te stellen voor andere gezondheidseffecten. 
[G36]  
Risicomanagementmaatregelen zijn gebaseerd op kwalitatieve risico kenmerken. [G37]  
4.2. Milieu 
Niet van toepassing 
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Rubriek 1 : Blootstellingsscenario Titel 
Titel:   
Formuleren en verpakken/ompakken van stoffen en mengsels 
Gebruiksdescriptor 
gebruikssector(en) SU10, SU3 
Procescategorieën PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 
Categorieën inzake vrijzetting in het milieu ERC2 
Specifieke categorie inzake vrijzetting in het milieu  
In aanmerking genomen processen, taken, werkzaamheden 
prepareren, pakken en ompakken van de stof en de mengsels ervan in massa- of continue processen inclusief opslag, 
transport, mengen, tabletteren, persen, pelleteren, extrusie, pakken in kleine en grote maatstaf, monstername, 
onderhoud en desbetreffende laboratoriumwerkzaamheden 
Rubriek 2 : Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen 
Rubriek 2.1 : Beheersing van blootstelling van de werknemer 
Producteigenschap 
Vloeibaar gemaakt gas 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld)[G2]  
Omvat stofaandelen in het product tot 100 %[G13]  
Andere operationele omstandigheden inzake werknemersblootstelling 
Veronderstelt dat een geschikte basisstandaard voor arbeidshygiëne is geimplementeerd [G1]  
Contribuerende scenario's/ 
Specifieke risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden 
(alleen vereiste beheersmaatregelen om het veilig gebruik aan te tonen zijn weergegeven) 
Algemene maatregelen (Aspiratiegevaar)  
De H304 risicozin (Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt) betreft de mogelijkheid van 
verslikking, een niet-kwantificeerbaar gevaar bepaald door fysico-chemische eigenschappen (d.w.z. viscositeit) wat 
kan voorkomen bij inslikking en ook bij braken volgend op het inslikken. Een DNEL kan niet worden afgeleid. De 
risico's van de fysico-chemische gevaren van de producten kunnen beheerst worden door het implementeren van 
risicibeheersmaatregelen. Voor stoffen ingedeeld als H304, moeten de volgende maatregelen geimplementeerd 
worden om het aspiratiegevaar te voorkomen.  
Niet inslikken. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.  GEEN braken opwekken. 
Rubriek 2.2 : Beheersing van milieublootstelling 
Eigenschappen van het product 
Niet van toepassing 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Niet van toepassing 
Milieufactoren die niet beinvloed worden door risicobeheersing 
Niet van toepassing 
Andere operationele omstandigheden met betrekking tot omgevingsblootstelling 
Niet van toepassing 
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen 
Niet van toepassing 
Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en 
vrijkomingen in de grond 
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Niet van toepassing 
Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van het vrijkomen vanop de locatie 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijke zuiveringsinstallaties 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe opwerking van afval voor verwijdering 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe afvalverwerking 
Niet van toepassing 
Rubriek 3 Inschatting van de blootstelling 
3.1. Gezondheid 
Niet van toepassing 
3.2. Milieu 
Niet van toepassing 
Rubriek 4 : Aanbevelingen voor de toetsing van de overeenstemming met het blootstellingsscenario 
4.1. Gezondheid 
Beschikbare data ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL vast te stellen voor andere gezondheidseffecten. 
[G36]  
Risicomanagementmaatregelen zijn gebaseerd op kwalitatieve risico kenmerken. [G37]  
4.2. Milieu 
Niet van toepassing 
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Rubriek 1 : Blootstellingsscenario Titel 
Titel:   
Gebruik in laboratoria - Industrieel 
Gebruiksdescriptor 
gebruikssector(en) SU3 
Procescategorieën PROC15 
Categorieën inzake vrijzetting in het milieu ERC4 
Specifieke categorie inzake vrijzetting in het milieu  
In aanmerking genomen processen, taken, werkzaamheden 
Toepassing van de stof in laboratoriumomgevingen, inclusief materiaaltransfer en installatiereiniging. 
Rubriek 2 : Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen 
Rubriek 2.1 : Beheersing van blootstelling van de werknemer 
Producteigenschap 
Vloeibaar gemaakt gas 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld)[G2]  
Omvat stofaandelen in het product tot 100 %[G13]  
Andere operationele omstandigheden inzake werknemersblootstelling 
Veronderstelt dat een geschikte basisstandaard voor arbeidshygiëne is geimplementeerd [G1]  
Contribuerende scenario's/ 
Specifieke risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden 
(alleen vereiste beheersmaatregelen om het veilig gebruik aan te tonen zijn weergegeven) 
Algemene maatregelen (Aspiratiegevaar)  
De H304 risicozin (Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt) betreft de mogelijkheid van 
verslikking, een niet-kwantificeerbaar gevaar bepaald door fysico-chemische eigenschappen (d.w.z. viscositeit) wat 
kan voorkomen bij inslikking en ook bij braken volgend op het inslikken. Een DNEL kan niet worden afgeleid. De 
risico's van de fysico-chemische gevaren van de producten kunnen beheerst worden door het implementeren van 
risicibeheersmaatregelen. Voor stoffen ingedeeld als H304, moeten de volgende maatregelen geimplementeerd 
worden om het aspiratiegevaar te voorkomen.  
Niet inslikken. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.  GEEN braken opwekken. 
Rubriek 2.2 : Beheersing van milieublootstelling 
Eigenschappen van het product 
Niet van toepassing 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Niet van toepassing 
Milieufactoren die niet beinvloed worden door risicobeheersing 
Niet van toepassing 
Andere operationele omstandigheden met betrekking tot omgevingsblootstelling 
Niet van toepassing 
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen 
Niet van toepassing 
Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en 
vrijkomingen in de grond 
Niet van toepassing 
Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van het vrijkomen vanop de locatie 
Niet van toepassing 



  

KEIM Lignosil-Base-DL 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Bladzijde: 8  

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijke zuiveringsinstallaties 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe opwerking van afval voor verwijdering 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe afvalverwerking 
Niet van toepassing 
Rubriek 3 Inschatting van de blootstelling 
3.1. Gezondheid 
Niet van toepassing 
3.2. Milieu 
Niet van toepassing 
Rubriek 4 : Aanbevelingen voor de toetsing van de overeenstemming met het blootstellingsscenario 
4.1. Gezondheid 
Beschikbare data ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL vast te stellen voor andere gezondheidseffecten. 
[G36]  
Risicomanagementmaatregelen zijn gebaseerd op kwalitatieve risico kenmerken. [G37]  
4.2. Milieu 
Niet van toepassing 
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Rubriek 1 : Blootstellingsscenario Titel 
Titel:   
Gebruik in laboratoria - Beroepsmatig 
Gebruiksdescriptor 
gebruikssector(en) SU22 
Procescategorieën PROC15 
Categorieën inzake vrijzetting in het milieu  
Specifieke categorie inzake vrijzetting in het milieu  
In aanmerking genomen processen, taken, werkzaamheden 
Gebruik van kleine hoeveelheden in laboratoriumomgevingen inclusief materiaaltransfer en installatiereiniging, 
inclusief materiaaltransfer en installatiereiniging. 
Rubriek 2 : Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen 
Rubriek 2.1 : Beheersing van blootstelling van de werknemer 
Producteigenschap 
Vloeibaar gemaakt gas 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld)[G2]  
Omvat stofaandelen in het product tot 100 %[G13]  
Andere operationele omstandigheden inzake werknemersblootstelling 
Veronderstelt dat een geschikte basisstandaard voor arbeidshygiëne is geimplementeerd [G1]  
Contribuerende scenario's/ 
Specifieke risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden 
(alleen vereiste beheersmaatregelen om het veilig gebruik aan te tonen zijn weergegeven) 
Algemene maatregelen (Aspiratiegevaar)  
De H304 risicozin (Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt) betreft de mogelijkheid van 
verslikking, een niet-kwantificeerbaar gevaar bepaald door fysico-chemische eigenschappen (d.w.z. viscositeit) wat 
kan voorkomen bij inslikking en ook bij braken volgend op het inslikken. Een DNEL kan niet worden afgeleid. De 
risico's van de fysico-chemische gevaren van de producten kunnen beheerst worden door het implementeren van 
risicibeheersmaatregelen. Voor stoffen ingedeeld als H304, moeten de volgende maatregelen geimplementeerd 
worden om het aspiratiegevaar te voorkomen.  
Niet inslikken. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.  GEEN braken opwekken. 
Rubriek 2.2 : Beheersing van milieublootstelling 
Eigenschappen van het product 
Niet van toepassing 
Duur, frequentie en hoeveelheid 
Niet van toepassing 
Milieufactoren die niet beinvloed worden door risicobeheersing 
Niet van toepassing 
Andere operationele omstandigheden met betrekking tot omgevingsblootstelling 
Niet van toepassing 
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen 
Niet van toepassing 
Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en 
vrijkomingen in de grond 
Niet van toepassing 
Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van het vrijkomen vanop de locatie 
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Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijke zuiveringsinstallaties 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe opwerking van afval voor verwijdering 
Niet van toepassing 
Voorwaarden en maatregelen voor de externe afvalverwerking 
Niet van toepassing 
Rubriek 3 Inschatting van de blootstelling 
3.1. Gezondheid 
Niet van toepassing 
3.2. Milieu 
Niet van toepassing 
Rubriek 4 : Aanbevelingen voor de toetsing van de overeenstemming met het blootstellingsscenario 
4.1. Gezondheid 
Beschikbare data ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL vast te stellen voor andere gezondheidseffecten. 
[G36]  
Risicomanagementmaatregelen zijn gebaseerd op kwalitatieve risico kenmerken. [G37]  
4.2. Milieu 
Niet van toepassing 

 
- Einde van veiligheidsinformatieblad - 




