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* 1. Omschrijving van de stof/ het preparaat en de onderneming  
   

 Productidentificator  
   

 Handelsnaam: Düsofix  

 Relevant geïdentificeerd gebruik van de 
stof of het mengsel en toepassingen, 
waarvan afgeraden wordt: niet bekend 

 

 Gebruik van de stof/ het preparaat: smeermiddelen/smeerstoffen  
   
 Details van de leverancier die het veiligheidsblad beschikbaar stelt  
 Producent: Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG  
  Postfach 10 01 53 / D- 35331 Gießen  
 Telefoon: + 49 (0) 6408/59-0  
 Informatieverstrekkende afdeling: Technische documentatie  
 Telefoon: + 49 (0) 6408/59-0  
 E-mail: technischedokumentation@binzel-abicor.com  
   
 Voor inlichtingen in noodgevallen: Giftnotrufzentrale Mainz - 24 uurs nooddienst- tel.: +49 (0) 6131 19240  
   
 2. Mogelijke gevaren  
   
 Indeling van de stof of het mengsel:  
 Indeling conform verordening (EG)  

Nr. 1272/2008: De stof is niet ingedeeld conform de CLP-verordening. 

 

 Indeling conform richtlijn 67/548/EEG 
of richtlijn 1999/45/EG: Vervalt. 

 

   
 Markeringselementen  
 Indeling conform verordening  

(EG) nr. 1272/2008: Vervalt. 
 

 Gevarenpictogrammen: Vervalt.  
 Signaalwoord: Vervalt.  
 Gevaaraanwijzingen: Vervalt.  
 Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling:  
 PBT: niet van toepassing�

vPvT: niet van toepassing� 
 

   
 3. Samenstelling/ gegevens over bestanddelen  
   

 Chemische karakterisering: stoffen  
   
 CAS-nr. omschrijving: vaseline, technisch. Mengsel van hogere koolwaterstoffen  
   
 4. EHBO-maatregelen 
   

 Beschrijving van de EHBO-maatregelen  
 Na inademing: Toevoer van frisse lucht, bij klachten een arts raadplegen.  
 Na huidcontact: Na contact met het gesmolten product snel met koud water afkoelen. 

 Wond steriel afdekken. Laten behandelen door een arts. 
 

 Na oogcontact: Ogen meerdere minuten met geopend ooglid onder stromend water spoelen. 
 Laten behandelen door een arts. 

 

 Na inslikken: Niet laten braken, onmiddellijk een arts raadplegen.  
   
 Aanwijzingen voor de arts:  
 Belangrijke acute en vertraagd 

optredende symptomen en effecten: Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 
 

 Aanwijzingen voor onmiddellijke medische 
hulp of speciale behandeling: Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 
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 5. Maatregelen voor brandbestrijding  
   

 Blusmiddelen  
 Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen afstemmen op de omgeving 

 Waternevel, watersproeistraal, schuim, bluspoeder, kooldioxide, zand 
 

 Om veiligheidsredenen ongeschikte  
blusmiddelen: Water in een volle straal 

 

 Bijzondere gevaren die van de 
stof of het mengsel uitgaan: Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 

 

   
 Aanwijzingen voor de brandbestrijding  
 Bijzonder veiligheidsuitrusting: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.  
 Aanvullende gegevens: Aan gevaar blootgestelde reservoirs koelen met waterspuitstraal.  
   
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen  
   

 Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot personen,
beschermende uitrusting en in noodgevallen  
toe te passen procedures: Bijzonder slipgevaar door lekkend product. 

 

 Maatregelen voor bescherming van 
het milieu: Niet in riool/open water/grondwater terecht laten komen. 
 Niet in de ondergrond/bodem terecht laten komen. Als het de bodem binnendringt 
 de verantwoordelijke overheidsinstantie informeren. 

 

 Methodes en materiaal voor�
opvang en reiniging: Mechanisch opnemen 

 

 Verwijzing naar andere gedeeltes: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.  
   
 7. Gebruik en opslag  
   

 Gebruik  
 Beschermingsmaatregelen voor veilig 

gebruik Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 

 Aanwijzingen voor bescherming tegen  
brand en explosie: Dampen kunnen met lucht een explosieve mengsel vormen. 

 

   
 Voorwaarden voor de veilige opslag met inachtneming van onverdraagzaamheden  
 Opslag:  
 Eisen aan opslagruimtes en

reservoirs: Geen bijzondere eisen. 
 

 Aanwijzingen met betrekking tot het 
samen opslaan: Gescheiden opslaan van oxidatiemiddelen. 

 

 Meer informatie over de  
opslagvoorwaarden: In goed afgesloten bussen koel en droog opslaan.  
 Tegen lichtinwerking beschermen. 

 

 Opslagklasse: 11  
 Classificatie volgens Betriebs- 

sicherheitsverordnung (BetrSichV) 
(Bedrijfsveiligheidsverordening): - 

 

 Specifieke eindtoepassingen: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
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* 8. Beperking en controle van de blootstelling/Persoonlijke beschermende uitrustingen  
   

 Aanvullende instructies voor de vormgeving 
van technische installaties Geen verdere informatie, zie punt 7. 

 

   
 Te controleren parameters  
 Bestanddelen met te controleren grenswaarden 

die betrekking hebben op de arbeidsplaats Niet van toepassing 
 

 Aanvullende aanwijzingen Als basis dienen de bij de productie geldige lijsten.  
   
 Beperking en controle van de blootstelling  
 Persoonlijke beschermende uitrusting:  
 Algemene bescherming en  

hygiënemaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten 
 in acht genomen worden. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, opsnuiven. 

 

 Ademmasker: ademmasker alleen nodig bij aërosol- of nevelvorming. 
bij kortstondige of geringe belasting: ademfilterapparaat 
bij intensieve of lange blootstelling: ademluchttoestel gebruiken dat onafhankelijk is van de omgevingslucht 
 filter P2 

 

 Handbescherming: handschoenen – oliebestendig.  
 Materiaal handschoenen: nitril.  
 Doordringingstijd van het  

handschoenmateriaal: De precieze doordringingstijd komt u te weten bij de fabrikant van de
 veiligheidshandschoenen en moet aangehouden worden. 

 

 Oogbescherming: veiligheidsbril.  
 Lichaamsbescherming: beschermende kleding die bestand is tegen olie.  
   
 9. Fysische en chemische eigenschappen  
   

 Gegevens over de fundamentele fysische en chemische eigenschappen  

 Algemene gegevens 
Voorkomen 
Vorm: 
Kleur: 
Reuk: 
Reukdrempel: 

 
Pasta  
Donkergeel 
Licht 
Niet bepaald 

pH-waarde bij 20°C: Niet van toepassing 
Toestandsverandering 
smeltpunt/smeltbereik: 
kookpunt/kookgebied: 
stoltemperatuur/-bereik: 

 
Niet bepaald 
Niet bepaald 
55 – 60°C 

Vlampunt: > 190°C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): De stof is niet ontvlambaar. 
Ontstekingstemperatuur:  
Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald 
Zelfontvlambaarheid: Niet bepaald 
Explosiegevaar: Het product is niet explosiegevaarlijk. 
Explosiegrens: 
onderste: 
bovenste: 

 
Niet bepaald  
Niet bepaald 

Dampdruk bij 20°C: < 0,01 hPa 
Dichtheid bij 20°C: 
Relatieve dichtheid: 
Dampdichtheid: 
Verdampingssnelheid: 

Niet bepaald
Niet bepaald 
Niet van toepassing 
Niet van toepassing 

Oplosbaarheid in / mengbaarheid met water: Onoplosbaar 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald 
Viscositeit: 
Dynamisch: 
Kinematisch: 

 
Niet van toepassing 
(100°C) 10-20 mm²/s 

Overige gegevens: Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 
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 10. Stabiliteit en reactiviteit  
   

 Reactiviteit  
 Chemische stabiliteit  
 Thermische Zersetzung /  

te vermijden omstandigheden: Geen ontbinding bij gebruik volgens de voorschriften. 
 

 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend  
 Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
 Onverdraaglijke materialen: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend  
   

 11. Toxicologische gegevens  
   

 Gegevens over toxicologische effecten  
 Acute toxiciteit:  -  
 Primaire irriterend effect:  
 op de huid: geen irriterend effect.  
 op het oog: geen irriterend effect.  
 Sensibilisering: geen sensibiliserend effect bekend.  
 Extra toxicologische aanwijzingen: Bij vakkundige omgang en doelmatig gebruik veroorzaakt het product naar onze 

 ervaringen en de informatie die ons ter beschikking staat geen effecten die schadelijk 
 zijn voor de gezondheid. De stof hoeft niet gemarkeerd te worden op grond van de 
 EG-lijsten in de laatste geldige versie. 

 

   
 12. Milieuspecifieke gegevens  
   

 Toxiciteit  
 Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
 Persistentie en afbreekbaarheid: Het product is niet licht, echter potentieel biologisch afbreekbaar.  
 Gedrag in milieucompartimenten:  
 Bioaccumulatiepotentieel: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
 Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
 Aanvullende ecologische aanwijzingen:  

Algemene aanwijzingen: waterrisicoklasse 1 (zelfindeling): gering risico voor water 
 Niet in grondwater, open wateren of onverdund in  de riool terecht laten komen. 

 

 Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling:  
 PBT: Niet van toepassing  
 vPvB: Niet van toepassing  
 Andere schadelijke effecten: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.  
   
 13. Aanwijzingen voor verwijdering  
   

 Procedure voor de afvalbehandeling:  
 Aanbeveling: Kan na recycling hergebruikt worden. Kleinere hoeveelheden kunnen samen met  het 

 huisvuil gedeponeerd worden. 
 

  

Europese afvalstoffenlijst 
05 01 06 oliehoudend slib uit bedrijfsprocessen en revisie 

 

 

   

 Ongereinigde verpakkingen  
 Aanbeveling: De verpakking kan na reiniging hergebruikt of stoffelijk verwerkt worden.  
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 14. Gegevens voor het transport  
   

 UN-nummer:  
 ADR, ADN, IMDG, IATA: vervalt  
   
 Correcte UN-verzendingsbenaming:  
 ADR, ADN, IMDG, IATA: vervalt  
   
 Transportgevaarklassen:  
 ADR, ADN, IMDG, IATA:   
 Klasse: vervalt  
   
 Verpakkingsgroep:  
 ADR, IMDG, IATA: vervalt  
   
 Milieugevaren:  
 Marine pollutant: Nee  
   
 Bijzondere voorzorgsmaatregelen  

voor de gebruiker: Niet van toepassing 
 

   
 Bulktransport conform 

bijlage II van het MARPOL-verdrag 
73/78 en conform IBC-code: Niet van toepassing 

 

   
 Transport/verdere gegevens:  Geen gevaarlijk goed volgens de bovenstaande verordeningen.  
   
 UN „Model Regulation“: -  
   
* 15. Informatie over rechtsvoorschriften  
   

 Voorschriften voor de veiligheid, gezondheids- en milieubescherming/specifieke rechtsvoorschriften voor de stof of het 
mengsel 

 

 Indeling conform verordening (EG) 
nr. 1272/2008: Vervalt. 

 

 Gevarenpictogrammen: Vervalt.  
 Signaalwoord: Vervalt.  
 Gevaaraanwijzingen: Vervalt.  
   
 Nationale voorschriften  
 Classificatie volgens Betriebssicherheits- 

verordnung (BetrSichV) (Bedrijfsveiligheidsverordening): - 
 

   
 Technische handleiding lucht: hoofdst. 5.2.5 Organische stoffen.  
 Waterrisicoklasse: 

WGK 1 (zelfindeling): zwak waterrisico 
 

 Stofveiligheidsbeoordeling: Een stofveiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.  
   
 16. Overige gegevens  
   

 * Gegevens gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.  

   
 Deze informatie berusten op de huidige stand van onze kennis en vormen geen toezegging van eigenschappen in wettelijke 

zin. Wettelijke voorschriften moet in eigen verantwoordelijkheid in acht genomen worden. De firma kan niet voor welke schade 
dan ook verantwoordelijk worden gesteld, die door de omgang of het contact met de bovenstaande producten ontstaan zijn. 

 

   

 


