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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsels
Productnaam :   Xeramic Hydraulic Valve Lifter 
Productcode :   20129
Producttype : Smeermiddel

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel

Enkel voor professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Dit product mag zonder advies van een deskundige niet aangewend worden voor andere 

doeleinden
Functie of gebruikscategorie : Smeermiddelen en additieven

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Petromark Automotive Chemicals BV
Rooswijkweg 316
1951 ME Velsen-Noord - Netherlands
T +31 251 211397 - F +31 251 212390
info@petromark.eu

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : +31 251 211397

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
België Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 telefoonnummer +32 2 264 
96 30 (normaal tarief) als 
alarmnummer niet 
beschikbaar is

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners 
te informeren bij acute 
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 
2

H319 

Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H317 
Chronisch gevaar voor het aquatisch 
milieu, Categorie 3

H412 

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS07

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevaarlijke bestanddelen : Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten; 

mailto:info@petromark.eu
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Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-26-vertakte alkylderivaten,calciumzouten
Gevarenaanduidingen (CLP) : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van stof, rook, gas, nevel, spuitnevel, damp vermijden

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P280 - oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende handschoenen dragen
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Aminen,polyethyleenpoly-, reactieproducten met 1,3-
dioxolaan-2-on en barnsteenzuuranhydride 
monopolyisobutenylderivaten

(CAS-nr) 147880-09-9
(EG nr) 604-611-9

5 - 10 Aquatic Chronic 4, H413

Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-26-vertakte 
alkylderivaten,calciumzouten

(CAS-nr) 755503-69-7 1 - 5 Aquatic Chronic 4, H413

Fosforodithiozuur, gemengd met O,O-bis(sec-Bu en 1,3-
dimethylbutyl) esters, zinkzouten

(CAS-nr) 68784-31-6
(EG nr) 272-238-5
(REACH-nr) 01-2119657973-23

1 - 5 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-26-vertakte 
alkylderivaten,calciumzouten

(CAS-nr) 755503-69-7 1 - 5 Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 4, H413

Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-24-vertakte 
alkylderivaten, calciumzouten

(CAS-nr) 722503-68-6 0,1 - 5 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts 

raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het 

slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten.
EHBO na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en 

vervolgens afspoelen met warm water. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw 
te gebruiken. De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij 
huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen : Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Een arts raadplegen. Voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven 
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. Bij onwel voelen 
een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels : Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen 

terugkomen.
Symptomen/letsels na inademing : Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen 

terugkomen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Symptomen/letsels na contact met de huid : Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen 

terugkomen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen 

terugkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Irritatie van de ogen.
Symptomen/letsels na opname door de mond : Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen 

terugkomen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal aangezien deze het vuur kan verspreiden. Gebruik geen sterke 

waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Bij verbranding: vorming van koolstofmonoxide/koolstofdioxide.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar. Het lek dichten als dat veilig 

gedaan kan worden.
Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het 

bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk 
werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Door de uiterst gladde 

aard van dit product dient bij de hantering ervan bijzonder voorzichtig te werk te worden 
gegaan, om verspreiding op de loopoppervlakken te vermijden. Draag geschikte 
beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Overbodig personeel weg laten gaan. Contact met de huid 
en de ogen vermijden. Inademing van stof, rook, gas, nevel, spuitnevel, damp vermijden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Schoonmaakpersoneel uitrusten met 

aangepaste bescherming. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing 
van blootstelling/persoonlijke bescherming".

Noodprocedures : De ruimte ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een 
riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het 

wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen.
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Het gemorste product zo snel 

mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof 
opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

Overige informatie : Zorg voor een opvangvat. Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. De handen en andere blootgestelde delen 
wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. 
Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te 
vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. Inademing van stof, rook, gas, nevel, 
spuitnevel, damp vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen : Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Verontreinigde 
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na 
hantering van dit product altijd handen wassen.
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats 

verwijderd van : Warmtebronnen, Rechtstreeks zonlicht. De vaten gesloten houden als ze niet 
worden gebruikt. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren.
Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.
Opslagtemperatuur : <= 40 °C
Opslagplaats : Beschermen tegen hitte. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een geschikte ventilatie om de olienevel onder de geldende normen te houden. Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting 
mogelijk is. Oogdouche met aangepaste vloeistof.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Vermijd onnodige blootstelling.

Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de handen:

Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de fabrikant

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Nitrilrubber (NBR), 
Neopreen rubber 
(HNBR)

5 (> 240 minuten) 0.7 EN 374

Polyvinylchloride 
(PVC)

2 (> 30 minuten) 0.4 EN 374

Bescherming van de ogen:

Chemische stofbril of veiligheidsbril. Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is. EN 166

Huid en lichaam bescherming:

Vermijd langdurig en herhaald contact met de huid. Indien herhaald contact met de huid of besmetting van de kleding mogelijk is, moet 
beschermende kleding gedragen worden
 
Bescherming van de ademhalingswegen:

In geval van het risico op overmatige vorming van damp, nevel of stofdeeltjes, een goedgekeurde ademhalingsbescherming gebruiken. Masker 
tegen deeltjes. EN 143
 

  

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

(zie sectie(s) : RUBRIEK 12. RUBRIEK 6. Voorkom lozing in het milieu.

Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
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Voorkomen : Kenmerken.
Kleur : lichtbruin.

 

Geur : Kenmerken.
 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
 

pH : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
 

Smeltpunt : Niet van toepassing
 

Vriespunt : -36
 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Vlampunt : 232 °C
 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar
 

Dampspanning : > 1
 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
 

Dichtheid : 903,6 kg/l @15°C
Oplosbaarheid : niet oplosbaar in water.

 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, kinematisch : 95 mm²/s @40°C
 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
 

9.2. Overige informatie
Overige eigenschappen : Zie productblad voor gedetailleerde informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Niet vastgesteld.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Niet vastgesteld.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke zuren. Sterke basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Fosforodithiozuur, gemengd met O,O-bis(sec-Bu en 1,3-dimethylbutyl) esters, zinkzouten (68784-31-6)
LD50 oraal (rat) 3150 mg/kg OECD 401

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan



Xeramic Hydraulic Valve Lifter
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

7-11-2016 NL (Nederlands) VIB Ref.: PM-1096 6/9

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Petromark Hydraulic Valve Lifter 
Viscositeit, kinematisch 95 mm²/s @40°C

 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Er zijn geen ecotoxicologische gegevens van dit product bekend.
Ecologie - water : Drijft en kan op het wateroppervlak herontbranden.

Fosforodithiozuur, gemengd met O,O-bis(sec-Bu en 1,3-dimethylbutyl) esters, zinkzouten (68784-31-6)
EC50 72h algae  1 10000 mg/l 1 Day

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Petromark Hydraulic Valve Lifter 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld.

12.3. Bioaccumulatie
Petromark Hydraulic Valve Lifter 
Bioaccumulatie Niet vastgesteld.

Fosforodithiozuur, gemengd met O,O-bis(sec-Bu en 1,3-dimethylbutyl) esters, zinkzouten (68784-31-6)
Log Kow 0,56 0.1 Days

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Inhoud/verpakking afvoeren naar ..
Aanvullende informatie : Gevaarlijke stoffen.
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code : 13 02 05* - niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer
VN-nr (ADR) : Niet van toepassing
VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing
VN-nr (IATA) : Niet van toepassing
VN-nr (ADN) : Niet van toepassing
VN-nr (RID) : Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam  (ADR) : Niet van toepassing
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Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging : Nee
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

   
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Geen gegevens beschikbaar

- Transport op open zee
Geen gegevens beschikbaar

- Luchttransport
Geen gegevens beschikbaar

- Transport op binnenlandse wateren
Geen gegevens beschikbaar

- Spoorwegvervoer
Geen gegevens beschikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing

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

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
 

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
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VwVwS Annex reference : Waterbedreigingsklasse (WGK) 3, sterk waterbedreigend (Indeling conform VwVwS, bijlage 4)
WGK opmerking : Classificatie volgens Verwaltungsvorschriftwassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 17 mei 

1999
12th Ordinance Implementing the Federal 
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Is geen onderwerp van de 12. BlmSchV (gevaarlijke incidenten)

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Fosforodithiozuur, gemengd met O,O-bis(sec-Bu en 1,3-dimethylbutyl) esters, zinkzouten is 

aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Fosforodithiozuur, gemengd met O,O-bis(sec-Bu en 1,3-dimethylbutyl) esters, zinkzouten is 

aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken
Aanbevelingen Deense regelgeving : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
 

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:

Vervangt Toegevoegd
Datum herziening Toegevoegd

8.2 Huid en lichaam 
bescherming

Gewijzigd

8.2 Bescherming van de 
handen

Gewijzigd

8.2 Materiaalkeuze 
beschermende kleding

Gewijzigd

Afkortingen en acroniemen:
ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen
ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE Schatting van de acute toxiciteit
BCF Bioconcentratiefactor
CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008
DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 
DNEL Afgeleide dosis zonder effect
EC50 Mediaan effectieve concentratie
IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek
IATA Internationale Luchtvervoersvereniging
IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten
OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO
REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 

chemische stoffen
PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect
PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof
RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
VIB Veiligheidsinformatieblad
zPzB  Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

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.



Xeramic Hydraulic Valve Lifter
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

7-11-2016 NL (Nederlands) VIB Ref.: PM-1096 9/9

Overige informatie : Geen.

 Full text of H- and EUH-phrases:
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Aquatic Chronic 4 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1
Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorieën 1B
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

VIB EU (REACH bijlage II)

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld 
zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid




