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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
EZ SHARPEN- SHARPENING STONE OIL

REACH registratienummer:
CAS-Nr.:
EG-Nr.:

01-2119913301-558012-95-1
232-384-2

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel
Smeermiddel voor slijpstenen voor het slijpen van edelstaal instrumenten
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma:
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
Zweigniederlassung Deutschland
Weg:
Kleines Öschle 8
Plaats:
D-78532 Tuttlingen

Telefoon:
E-mail:
Internet:
Bereik:

Telefax: 00800 48 37 43 40
00800 48 37 43 39
info@hu-friedy.eu
www.hu-friedy.eu
Verantwoordlijk voor het veiligsheidsdatablad: sds@gbk-ingelheim.de
INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 30 274 8888 “Uitsluitend
bestemd omartsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.”

1.4. Telefoonnummer voor
noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaren categorieën:
Aspiratiegevaar: Asp. Tox. 1
Gevaar voor het aquatisch milieu: Aquat. chron. 4
Gevarenaanduidingen:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
2.2. Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Signaalwoord:

Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen
H304
H413
Voorzorgsmaatregelen
P273
P301+P310
P331
P405
P501

Revisie-Nr.: 1,5

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren.
De inhoud/verpakking in overeenstemming met de
lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften afvoeren.
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Verdere aanwijzingen
Het product wordt geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS).
2.3. Andere gevaren
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Gevaarlijke bestanddelen
CAS-Nr.

Stofnaam
EG-Nr.

Hoeveelheid
Index-Nr.

REACH-Nr.

GHS-classificatie
8012-95-1

Paraffin oils

100 %

232-384-2

01-2119913301-55

Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H304 H413

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.
Bij inademing
In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. Bij klachten medische behandeling
toepassen.
Bij aanraking met de huid
Met zeep en overvloedig water afwassen. Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.
Bij aanraking met de ogen
Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
Medische behandeling bij oogarts.
Bij inslikken
Geen braken veroorzaken. Meteen arts erbij halen. Het besluit of braakneiging veroorzaken of neen moet de
dokter nemen. Pas op, gevaar voor aspiratie.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Contact met de ogen kan irritaties
veroorzaken. Hoge dampconcentraties kunnen irritatie van de ogen en ademhalingswegen veroorzaken en
narcotische effekten geven. Herhaalde of langdurige blootstelling kan huidirritatie en -ontsteking veroorzaken
door de ontvettende werking van het produkt. Pas op, gevaar voor aspiratie.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Naar gelang de symptonen behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Schuim, poeder, kooldioxide (CO2), verneveld water.
Ongeschikte blusmiddelen
Volle waterstraal
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij verbranding kan ontstaan:
Revisie-Nr.: 1,5
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koolmonooxide en kooldioxide
5.3. Advies voor brandweerlieden
Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.
Beschermend pak.
Bijkomend advies
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.
Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften
verwerkt worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
In geval van dampvorming een ademhalingstoestel.
Voor voldoende beluchting zorgen.
Personen in veiligheid brengen.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het riool / oppervlaktewater / grondwater laten lopen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel
bindingsmiddel).
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Advies voor veilig hanteren
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Dampen en sproienevel niet inademen.
Alleen in goed geventileerde bereiken gebruiken.
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen aan opslagruimten en vaten
Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Informatie betreft het opslaan met andere stoffen ofparaten
Niet combineerbaar met oxidatiemidelen.
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.
7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
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Passende technische maatregelen
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.
Hygiënische maatregelen
Olienevel niet inademen.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direkt na werkzaamheden met het produkt.
Vervolgens behandelen met huidcrème.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.
Dampen en sproienevel niet inademen.
Bescherming van de ogen/het gezicht
Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166).
Bescherming van de handen
Veiligheidshandschoenen (EN 374) Aanbevolen handschoenmateriaal [soort / type, dikte,
permeatieweerstand]: butyl rubber, 0,7 mm, beschermingsindex 6, overeenkomend met 480 minuten
permeatie volgens EN 374
Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan. Daarom dient bovendien rekening te
worden gehouden met de aanbevelingen van de leverancier van de beschermhandschoenen.
Bescherming van de huid
Kleding met lange mouwen (DIN EN ISO 6530)
Bescherming van de ademhalingsorganen

Geen persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist bij normaal gebruik.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat ( Gasfilter type A) dragen (EN 14387).

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:
Kleur:
Geur:

Vloeibaar
Helder
Mineraalolie-achtig
Methode

pH:

niet van toepassing

Toestandsveranderingen
Smeltpunt:

< -15 °C ECHA

Beginkookpunt en kooktraject:

260 - 450 °C ECHA

Sublimatiepunt:

niet van toepassing

Verwekingspunt:

niet van toepassing

Vlampunt:
Zelfonderhoudende brandbaarheid:

> 135 °C ECHA
Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid
vast:

Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen
Het product is niet explosief.

Onderste ontploffingsgrens:
Bovenste ontploffingsgrens:
Revisie-Nr.: 1,5
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Geen gegevens beschikbaar

Ontstekingstemperatuur:

ECHA

Zelfontbrandingstemperatuur
vast:

260 - 371 °C
Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur:
Oxiderende eigenschappen
Brandbaar Niet oxiderend.

Dampspanning:
(bij 20 °C)

< 0,67 hPa ECHA

Dichtheid (bij 20 °C):

885 g/cm³ ECHA

Wateroplosbaarheid:
(bij 20 °C)
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen
Geen gegevens beschikbaar

Onoplosbaar ECHA

Verdelingscoëfficiënt:

> 4 ECHA

Viscositeit / dynamisch:

Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit / kinematisch:

Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
10.2. Chemische stabiliteit

Geen gegevens beschikbaar
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar
10.4. Te vermijden omstandigheden
Damp/luchtmengels zijn explosief door sterk verwarmen.
Verhitting kan dampen vrijgeven die kunnen ontbranden .
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Oxiderende stoffen (sterke)
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolmonooxide en kooldioxide
Verdere informatie
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Irritatie en corrosiviteit
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Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Contact met de ogen kan irritaties veroorzaken.
Hoge dampconcentraties kunnen irritatie van de ogen en ademhalingswegen veroorzaken en narcotische
effekten geven.
Herhaalde of langdurige blootstelling kan huidirritatie en -ontsteking veroorzaken door de ontvettende werking
van het produkt.
Pas op, gevaar voor aspiratie.
Overgevoeligheidseffecten
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. ( Paraffin oils)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar
12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar
Bijkomend advies
Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien.
Licht waterverontreinigend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Overwegingen over de afvalverwijdering
Kan worden verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.
Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten,
070699
smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; niet
elders genoemd afval
Verwijdering van de besmette verpakking
Lege containers voor plaatselijke recycling, terugwinning of voor afvalverwijdering aanbieden.
Gecontamineerde verpakkingen zijn optimaal leeg te maken. Ze kunnen dan na overeenkomende reiniging
opnieuw gebruikt worden.
Niet te reinigen verpakkingen zijn zoals de stof zelf te verwijderen.
Revisie-Nr.: 1,5
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Wegvervoer (ADR/RID)
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:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart (ADN)
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:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeevervoer (IMDG)
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:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
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:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Bijkomend advies
Niet van toepassing. Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU
(SEVESO III):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D):
Revisie-Nr.: 1,5

1 - licht watervervuilend
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Anderingen
Update 2019
Afkortingen en acroniemen
ADR: Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (IATA: The International Air Transport Association)
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H413
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Andere gegevens
De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige
toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote
hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde
veiligheidseisen van het produkt / de produkten.
De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan .
Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt / de produkten als bedoeld in de wettelijke
vrijwaringsvoorschriften.
(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Revisie-Nr.: 1,5

NL - NL

Drukdatum: 25.04.2019

Signature Manifest

Page 1 of 1

Published MasterControl documents frequently use JavaScript. If you are seeing this message, your viewer
either does not support JavaScript or it is disabled. If you are using Adobe Acrobat, please enable JavaScript.
Signature Manifest
If you are using another viewer, you will need to configure your browser to view PDF files externally in Adobe
Acrobat.
Document Number: SDS-072
Revision: F
Title: SSO-Sharpening Stone Oil Safety Data Sheet - Dutch
All dates and times are in Central Standard Time.

Updated SDSs for SSO Sharpening Stone Oil for HFE

DC Mod
Name/Signature
Valerie Kirk (VKIRK)

Title
RA Coordinator

Date

Meaning/Reason

14 May 2019, 08:19:47 AM

Approved

Date

Meaning/Reason

14 May 2019, 08:26:50 AM

Complete

Date

Meaning/Reason

DC Edit
Name/Signature
Valerie Kirk (VKIRK)

Title
RA Coordinator

Approval
Name/Signature

Title

Anna Busia (ABUSIA)

Product Manager IMS

14 May 2019, 12:06:00 PM

Approved

Nicole Heumesser
(NHEUMESSER)

Regulatory Affairs Manager

14 May 2019, 02:40:26 PM

Approved

Kristin Baumeister
(KBAUMEISTER)

Mgr-Distribution/Tech Serv/KOL

21 May 2019, 03:19:35 PM

Approved

Maria Vrabie (MVRABIE)

Director - Regulatory Affairs

22 May 2019, 07:04:07 AM

Approved

Date

Meaning/Reason

Intranet Maintain
Name/Signature

Title

Peter Jachim (PJACHIM)

Regulatory Affairs Coordinator

No Action

Valerie Kirk (VKIRK)

RA Coordinator

No Action

file:///D:/MasterControl/Publishing/installedServices/publishingMXCX/adlib/work/mcjobs/all/57...

5/22/2019

