
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 
 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 

 

 

 
 

Versie  
4.0 

Herzieningsdatum:  
29.01.2018 

Datum laatste uitgave: 
10.02.2016 
Datum van eerste uitgifte: 
13.03.2015 

 

BE / NL 1 / 20  

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennoot-
schap/onderneming 

1.1 Productidentificatie 

Handelsnaam 
 

: LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 LUKOIL GENESIS 
SPECIAL C1 5W-30 
 

Productcode 
 

: 563106 
 
 

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

Gebruik van de stof of het 
mengsel 
 

: Motorolie 
 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Firma : LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8 
1220 Wien 
Oostenrijk 
 

Telefoon : +43 (1) 205 222 - 8800  
Verantwoordelijke persoon : info.product-safety@lukoil.com 
 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoon : +43 (1) 205 222 – 8800  
(5d/08:00 – 17:00)  
   

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel. 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel. 
 

Veiligheidsaanbevelingen 
 

: 
Verwijdering:  

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afval-
verwerkingsbedrijf. 
 

Aanvullende etikettering 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
EUH208 Bevat C14-16-18 alkyl fenol. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
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2.3 Andere gevaren 

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, 
bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op ni-
veaus van 0,1% of hoger. 
Materiaal kan gladheid veroorzaken. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2 Mengsels 

Chemische omschrijving 
 

: Mengsel 
Koolwaterstoffen 
Toevoegingen 
 

Gevaarlijke bestanddelen  

Chemische naam CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registratienummer 

Indeling Concentratie (% 
w/w) 

De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij 
minder dan 3 % Dmso-extract bevat, gemeten volgens IP 346 "Determination of polycyclic aroma-
tics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide 
extraction refractive index method", Institute of Petroleum, Londen. Deze noot is alleen van toe-
passing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3. :  

smeeroliën (aardolie), 
C20-50-, uit met waterstof 
behandelde neutrale olie 
verkregen 

72623-87-1 
276-738-4 
01-2119474889-13 
 

Asp. Tox. 1; H304 > 80 - < 100 

bis(nonylphenyl)amine 36878-20-3 
253-249-4 
01-2119488911-28 
 

Aquatic Chronic 4; 
H413 

>= 1 - < 2,5 

C14-16-18 alkyl fenol  
01-2119498288-19 
 

Skin Sens. 1B; H317 
STOT RE 2; H373 

>= 0,1 - < 1 

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16. 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen advies 
 

:  EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. 
 

Bij inademing 
 

:  Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen. 
 

Bij aanraking met de huid 
 

:  Afwassen met warm water en zeep. 
Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken. 
 

Bij aanraking met de ogen 
 

:  Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen. 
 

   Bij aanraking met de ogen lenzen uitdoen en onmiddellijk met 
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 veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten-
minste 15 minuten. 
 

 
 

  Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen. 
 

Bij inslikken 
 

:  GEEN braken opwekken. 
Medische hulp inroepen. 
 

 
 

  Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel 
medische hulp inroepen. 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Verschijnselen : Maagdarmklachten 
Maag-darmstoornissen 
Braken 
Longontsteking 
irriterende effecten 
 

Gevaren : Kan oogirritatie veroorzaken. 
Bij braken na inslikken bestaat er gevaar voor binnendringen 
van het product in de longen. 
Aspiratie kan longoedeem en longontsteking ontstaan. 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling 
 

: Nadien controleren op longontsteking en longoedeem. 
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
 

:  Droogpoeder 
Schuim 
Kooldioxide (CO2) 
 

Ongeschikte blusmiddelen 
 

:  Sterke waterstraal 
 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 
 

:  Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk 
over de vloer. 
Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. 
Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met 
waternevel. 
 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor brandweerlie-
den 
 

:  Bij brand een persluchtmasker dragen. Volledig pak voor be-
scherming tegen chemicaliën  
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Specifieke blusmethoden 
 

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

Nadere informatie 
 

:  Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten ver-
wijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. 
 

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

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Persoonlijke voorzorgsmaat-
regelen 
 

:  Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst 
materiaal/lek. 
EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. 
De gevarenzones moeten duidelijk worden afgepaald en aan-
gegeven door middel van relevante waarschuwings- en geva-
rentekens. 
Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften. 
 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 

:  Voorkom verder lekken en morsen. 
Vermijd indringen in de bodem. 
Voorkom dat product in riolering komt. 
 

 
 

  Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet 
de lokale overheid worden ingelicht. 
 

 
 

  Water niet verontreinigen. 
 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden 
 

:  Gebruik mechanische bewerkingsmachines. 
 

 
 

  Opnemen in een olie-absorberend materiaal. 
 

 
 

  Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan 
een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf. 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Advies voor veilige hantering 
 

: Voorkom verspilling en knoeien bij wegen, laden en mengen 
van het product . 
Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. 
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Vorming van aërosol vermijden. 
Niet in aanraking laten komen met huid of kleding. 
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en 
ogen. 
 

Advies voor bescherming 
tegen brand en explosie 
 

:  Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard 
om ontsteking van dampen door statische lading te voorko-
men. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich 
mogelijk over de vloer. Dampen kunnen explosieve mengsels 
vormen met lucht. Mengsel kan elektrostatisch geladen zijn: 
bij overslag altijd containers aarden. Maatregelen nemen om 
het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen. Ver-
wijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Opslaan 
in een omwalde ruimte. Niet roken.  
 

Hygiënische maatregelen 
 

:  Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 
 

 
 

  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
 

Brandbestrijdingsklasse 
 

:  Branden waarbij vloeistoffen, en vaste stoffen die vloeibaar 
kunnen worden, zijn betrokken. Het betreft ook vloeistoffen die 
vloeibaar worden bij hogere temperatuur.  
 

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 
 

:  Goed afgesloten bewaren. 
Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
Om lekkage of morsingen bij verspreiden te voorkomen een 
geschikt vloeistofopvangsysteem aanbrengen. 
 

Nadere gegevens over de 
opslagomstandigheden 
 

:  Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.  
 

Advies voor gemengde op-
slag 
 

: Niet bewaren samen met explosieven, gassen, oxiderende 
vaste stoffen, producten die ontvlambare gassen vormen in 
aanraking met water, oxiderende producten, infectueuze pro-
ducten of radioactieve producten. 
Niet bewaren samen met oxiderende en zelfontbrandende 
producten. 
Niet bewaren samen met explosieven, oxiderende stoffen, 
organische peroxiden of infectueuze producten. 
Niet bewaren samen met zuren en ammoniumzouten. 
 

Andere gegevens 
 

:  Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik 
 

:  Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het technische 
gegevensblad. 
 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 
 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 

 

 

 
 

Versie  
4.0 

Herzieningsdatum:  
29.01.2018 

Datum laatste uitgave: 
10.02.2016 
Datum van eerste uitgifte: 
13.03.2015 

 

BE / NL 6 / 20  

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters 

Grenzen blootstelling in beroep 

Bestanddelen CAS-Nr. Type van de 
waarde (Wijze 
van blootstelling) 

Controleparameters Basis 

smeeroliën (aard-
olie), C20-50-, uit 
met waterstof be-
handelde neutrale 
olie verkregen 

72623-87-1 TGG 8 hr 
(Nevels) 

5 mg/m3 BE OEL 

  TGG 15 min (Ne-
vels) 

10 mg/m3 BE OEL 

smeeroliën (aard-
olie), C20-50-, uit 
met waterstof be-
handelde neutrale 
olie verkregen 

72623-87-1 TGG 8 hr 
(Nevels) 

5 mg/m3 BE OEL 

  TGG 15 min (Ne-
vels) 

10 mg/m3 BE OEL 

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 
1907/2006: 

Stofnaam Eindgebruik Blootstellingsroute Mogelijke gezondheids-
aandoeningen 

Waarde 

bis(nonylphenyl)ami
ne 

Werknemers Aanraking met de 
huid 

Lange termijn - systemi-
sche effecten 

0,62 mg/kg 

 Werknemers Inademing Lange termijn - systemi-
sche effecten 

4,37 mg/m3 

 Consumen-
ten 

Aanraking met de 
huid 

Lange termijn - systemi-
sche effecten 

0,31 mg/kg 

 Consumen-
ten 

Inademing Lange termijn - systemi-
sche effecten 

1,09 mg/m3 

 Consumen-
ten 

Inslikken Lange termijn - systemi-
sche effecten 

0,31 mg/kg 

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 
1907/2006: 

Stofnaam Milieucompartiment Waarde 

bis(nonylphenyl)amine Zoetwater 0,1 mg/l 

 Zeewater 0,01 mg/l 

 Zoetwater afzetting 132000 mg/kg 

 Zeeafzetting 13200 mg/kg 

 Bodem 263000 mg/kg 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Technische maatregelen 

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. 
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Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de MAC-waarden. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bescherming van de ogen :  Volg alle toepasselijke lokale/nationale voorschriften bij de 
keuze van beschermende maatregelen voor een specifieke 
werkplek. 
 

   Bij kans op spatten, draag: 
 

   Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166 
 

Bescherming van de handen
Materiaal : Nitrilrubber 
Doorbraaktijd : 480 min 
Handschoendikte : 0,40 mm 

 
 

Materiaal : Viton (R) 
Doorbraaktijd : 480 min 
Handschoendikte : 0,70 mm 

 
 

Materiaal : butylrubber 
Doorbraaktijd : 120 min 
Handschoendikte : 0,70 mm 

 
 

Materiaal : Neopreen 
Doorbraaktijd : 60 min 
Handschoendikte : 0,60 mm 

 
 
 

Opmerkingen : Beschermhandschoenen volgens EN 374. 
 

 
 

  Deze aanbeveling geldt alleen voor het product vermeld in 
het door ons geleverde veiligheidsinformatieblad, en alleen 
voor de toepassing zoals door ons omschreven. 
Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over 
doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplek-
omstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd). 
De keuze voor een geschikte handschoen is niet alleen af-
hankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteits-
aspecten, en verschilt van fabrikant tot fabrikant. 
 

 
Huid- en lichaams-
bescherming 

:  Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
 

Bescherming van de adem-
halingswegen 

:  Bij het omgaan met de stof moet adembescherming worden 
gedragen als er gevaar bestaat voor blootstelling aan de 
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damp van de stof. 
ademhalingsmasker met A filter 
De filterklasse van de adembescherming moet geschikt zijn 
voor de maximale verontreinigingsconcentratie 
(gas/damp/aërosol/deeltjes) die kan ontstaan bij hantering van 
het product. Bij overschrijding van deze concentratie moeten 
persluchtmaskers gebruikt worden. 
Geschikte ademhalingsuitrusting: 
 

   Persluchtmasker (EN 133) 
 

Beschermende maatregelen :  Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
Aanraking met de ogen en huid vermijden. 
Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrek-
king tot industriële hygiëne en veiligheid. 
 

   Volg alle toepasselijke lokale/nationale voorschriften bij de 
keuze van beschermende maatregelen voor een specifieke 
werkplek. 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen 
 

: vloeibaar 
 

Kleur 
 

:  geelbruin 
 

Geur 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Geurdrempelwaarde 
 

:  Geen gegevens beschikbaar  
 

pH 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Vloeipunt 
 

: <= -40 °C 
Methode: ISO 3016 
 

 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Vlampunt 
 

: >= 220 °C 
Methode: Cleveland open cup 
 

Verdampingssnelheid 
 

:  Geen gegevens beschikbaar  
 

Verbrandingssnelheid 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Bovenste explosiegrens 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Onderste explosiegrens 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar  



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 
 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 

 

 

 
 

Versie  
4.0 

Herzieningsdatum:  
29.01.2018 

Datum laatste uitgave: 
10.02.2016 
Datum van eerste uitgifte: 
13.03.2015 

 

BE / NL 9 / 20  

  
Relatieve dampdichtheid 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Relatieve dichtheid 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Dichtheid 
 

: 0,844 g/cm3 (20 °C) 
Methode: DIN 51757 
 

Bulk soortelijk gewicht 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Oplosbaarheid 
Oplosbaarheid in water 

 
: onoplosbaar  

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 
 

: Niet uitgevoerd  
 

Ontstekingstemperatuur 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Ontledingstemperatuur 
 

:  Geen gegevens beschikbaar  
 

Viscositeit 
Viscositeit, dynamisch 

 
: Niet uitgevoerd  

 
Viscositeit, kinematisch 

 
: 58 mm2/s (40 °C) 

Methode: ASTM D 445 
 

Uitlooptijd 
 

:  Geen gegevens beschikbaar  
 

Ontploffingseigenschappen 
 

: Niet explosief 
 

Oxiderende eigenschappen 
 

: De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. 
 

9.2 Overige informatie 

Zelfverwarmende stoffen 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Schokgevoeligheid 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Oppervlaktespanning 
 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

Brekingsindex  
 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Moleculair gewicht 
 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

Zelfontsteking :  
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 

Het product is chemisch stabiel. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Het product is chemisch stabiel. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties 
 

:  Onverenigbaar met sterke zuren en oxidatiemiddelen. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden omstandigheden 
 

: Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen 
 

:  Sterke zuren en oxidatiemiddelen 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit 

Product: 

Acute orale toxiciteit 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Acute toxiciteit bij inademing 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Acute dermale toxiciteit 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Acute toxiciteit (andere wijze 
van toediening) 
 

:    
Geen gegevens beschikbaar 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Acute orale toxiciteit 
 

:  LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401 
 

Acute toxiciteit bij inademing 
 

:  LC50 (Rat): >= 5,53 mg/l 
Blootstellingstijd: 4 h 
Methode: Richtlijn test OECD 403 
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Acute dermale toxiciteit 
 

:  LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg 
Methode: Richtlijn test OECD 402 
 

bis(nonylphenyl)amine: 

Acute orale toxiciteit 
 

:  LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Acute dermale toxiciteit 
 

:  LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg 
Methode: Richtlijn test OECD 402 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Huidcorrosie/-irritatie 

Product: 

geringe irritatie 
Niet-persistente irritatie 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Methode: Richtlijn test OECD 404 
Aanhoudende aanraking met de huid kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken. 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

bis(nonylphenyl)amine: 

Soort: Konijn 
Methode: Richtlijn test OECD 404 
Resultaat: Geen huidirritatie 
Proefstof: ja 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Product: 

Niet-persistente irritatie 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Methode: Richtlijn test OECD 405 
Dampen kunnen irriterend zijn voor de ogen, neus, keel en longen. 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
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bis(nonylphenyl)amine: 

Soort: Konijn 
Methode: Richtlijn test OECD 405 
Resultaat: Geen oogirritatie 
Proefstof: ja 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Product: 

Resultaat: Kan sensibilisering veroorzaken bij gevoelige mensen. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Blootstellingsroute: Huid 
Methode: Richtlijn test OECD 406 
Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. 
 

bis(nonylphenyl)amine: 

Testtype: Maximalisatietest 
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid 
Soort: Cavia 
Methode: Richtlijn test OECD 406 
Resultaat: negatief 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

Mutageniteit in geslachtscellen 

Product: 

Genotoxiciteit in vitro 
 

: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 
 

Genotoxiciteit in vivo 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 
 

Mutageniteit in geslachtscel-
len- Beoordeling 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Genotoxiciteit in vitro 
 

: Methode: Richtlijn test OECD 473 
Resultaat: negatief 
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: Methode: Richtlijn test OECD 476 
Resultaat: negatief 
 

Genotoxiciteit in vivo 
 

:  Methode: Richtlijn test OECD 474 
Resultaat: negatief 
 

 
 

  Methode: Mutageniteit (Escherichia coli - terugmutatietest) 
Resultaat: negatief 
 

bis(nonylphenyl)amine: 

Genotoxiciteit in vitro 
 

: Resultaat: negatief 
 

Genotoxiciteit in vivo 
 

:  Soort: Muis 
Resultaat: negatief 
 

Kankerverwekkendheid 

Product: 

Kankerverwekkendheid - 
Beoordeling 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Methode: Richtlijn test OECD 451 
negatief 
 
Methode: Richtlijn test OECD 453 
negatief 
 
Kankerverwekkendheid - 
Beoordeling 
 

:  Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3% 
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L) 
 

Giftigheid voor de voortplanting 

Product: 

Effecten op de vruchtbaar-
heid 
 

:   
Deze informatie is niet beschikbaar. 
 

Effecten op de ontwikkeling 
van de foetus 
 

: Deze informatie is niet beschikbaar. 
 

Giftigheid voor de voortplan-
ting - Beoordeling 
 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Effecten op de vruchtbaar- :  Methode: Richtlijn test OECD 421 
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heid 
 

Resultaat: Geen bijwerkingen. 
 

Effecten op de ontwikkeling 
van de foetus 
 

:  Methode: Richtlijn test OECD 421 
Resultaat: negatief 
 

Giftigheid voor de voortplan-
ting - Beoordeling 
 

:  Niet toxisch voor de voortplanting 
 

STOT bij eenmalige blootstelling 

Product: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling 

Product: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 

Toxiciteit bij herhaalde toediening 

Product: 

Deze informatie is niet beschikbaar. 
 
Toxiciteit bij herhaalde toe-
diening - Beoordeling 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Methode: Richtlijn test OECD 408 
 
Methode: Richtlijn test OECD 410 
 
Methode: Richtlijn test OECD 411 
 
Methode: Richtlijn test OECD 412 
Bij chronische giftigheidonderzoeken zijn geen gevaarlijke effecten waargenomen. 
 

Aspiratiesgiftigheid 

Product: 

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
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Nadere informatie 

Product: 

Geen gegevens beschikbaar 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit 

Product: 

Toxiciteit voor vissen (Chro-
nische toxiciteit) 
 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde water-
dieren (Chronische toxiciteit) 
 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

Ecotoxicologie Beoordeling 

Acute aquatische toxiciteit 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Chronische aquatische toxici-
teit 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Toxiciteitsgegevens over 
Bodem 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Overige organismen relevant 
voor het milieu 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Toxiciteit voor vissen 
 

:  LL50 (Vis): > 100 mg/l 
Blootstellingstijd: 96 h 
Methode: Richtlijn test OECD 203 
 

Toxiciteit voor algen 
 

:  NOEL (algae): >= 100 mg/l 
Blootstellingstijd: 72 h 
Methode: OECD testrichtlijn 201 
 

Toxiciteit voor micro-
organismen 
 

:  NOEL : > 1,93 mg/l  
Blootstellingstijd: 10 min 
Methode: DIN 38 412 Part 8 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde water-
dieren (Chronische toxiciteit) 
 

: NOEL: 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d 
Methode: OECD testrichtlijn 211 
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bis(nonylphenyl)amine: 

Toxiciteit voor vissen 
 

:  LC50 (Danio rerio (zebravis)): > 100 mg/l 
Blootstellingstijd: 4 d 
Testtype: statische test 
Methode: Richtlijn test OECD 203 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde water-
dieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l 
Blootstellingstijd: 2 d 
Testtype: statische test 
Proefstof: ja 
Methode: OECD testrichtlijn 202 
 

Toxiciteit voor algen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 100 
mg/l 
Blootstellingstijd: 3 d 
Testtype: statische test 
Methode: OECD testrichtlijn 201 
 

Toxiciteit voor micro-
organismen 
 

:  EC50 (actief slib): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 0,1 d 
 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Product: 

Biologische afbreekbaarheid 
 

:  Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

Fysisch-chemische verwij-
derbaarheid 
 

:  Het product is onoplosbaar en drijft op water. 
Kan mechanisch gescheiden worden in afvalwaterzuiverings-
installatie. 
 

Invloed op Rioolwaterzuive-
ring 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Biologische afbreekbaarheid 
 

:  Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
Methode: OECD-testrichtlijn 301 B 
 

bis(nonylphenyl)amine: 

Biologische afbreekbaarheid 
 

:  Testtype: aëroob 
Entstof: actief slib 
Resultaat: Niet biologisch afbreekbaar. 
Biodegradatie:  1 % 
Blootstellingstijd: 28 d 
Methode: OECD-testrichtlijn 301 B 
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12.3 Bioaccumulatie 

Product: 

Bioaccumulatie 
 

:  Geen gegevens beschikbaar 
 

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 
 

: Niet uitgevoerd 
 

Bestanddelen: 

bis(nonylphenyl)amine: 

Bioaccumulatie 
 

:  Bioconcentratiefactor (BCF): 1.584,89 
 

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 
 

: log Pow: > 7,6 
 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Product: 

Mobiliteit 
 

:  Mag niet in het milieu vrijkomen. 
 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Product: 

Beoordeling 
 

: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die 
men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
(vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.. 
 

12.6 Andere schadelijke effecten 

Product: 

Aanvullende ecologische 
informatie 
 

:  Product niet in de riolering laten komen. 
 

 
 

  Mag niet in het milieu vrijkomen. 
 

Bestanddelen: 

smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen: 

Aanvullende ecologische 
informatie 
 

:  Verstrekte informatie is gebaseerd op de bestanddelen en de 
ecotoxicologie van vergelijkbare producten. 
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. 
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   13 02 06* 

 
Verontreinigde verpakking :  Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende 

afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. 
Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. 
 

   15 01 10* 
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 VN-nummer 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.4 Verpakkingsgroep 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.5 Milieugevaren 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Opmerkingen : niet vereist 
 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Opmerkingen :  Niet van toepassing voor product, zoals geleverd. 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

Richtlijn 1999/13/EG over de beperking van uitstoot van 
vluchtige organische verbindingen 
 

: niet nodig bij normaal gebruik 

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheer-
sing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
  Niet van toepassing 

 

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen gegevens beschikbaar 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 

Volledige tekst van de H-verklaringen 

H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen te-
rechtkomt. 

H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of her-

haalde blootstelling. 
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water leven-

de organismen hebben. 

Volledige tekst van andere afkortingen 

Aquatic Chronic : Chronische aquatische toxiciteit 
Asp. Tox. : Gevaar bij inademing 
Skin Sens. : Huidsensibilisering 
STOT RE : Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling 

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen 
over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer 
van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental 
blootstellingslimiet; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Li-
chaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verorde-
ning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - 
Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stof-
fen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS 
nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met 
x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); 
ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; 
GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kan-
ker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de 
bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-
maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - 
Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme ge-
vaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en 
Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaan-
se inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een 
testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); 
MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet 
op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentra-
tie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar ef-
fect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organi-
satie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische 
veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; 
PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatie-
ve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Par-
lement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoor-
wegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; 
SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventaris-
lijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet 
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inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk af-
breekbaar en zeer bioaccumulatief 

Nadere informatie 

Overige informatie 
 

:  Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige 
uitgave zijn gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt 
alle vorige uitgaven. 
 

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgif-
tedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, 
verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als 
een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin ver-
melde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig 
ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 
 

 
 


