RENEW POLISH
Veiligheidsinformatieblad
ov ereenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanv ullende Verordening (EU) 2015/830
Datum v an uitgav e: 30/04/2015

Datum herziening: 19/07/2017

:

Versie: 1.2

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.

Productidentificatie

Productvorm
Productnaam
Productcode

: Mengsel
: RENEW POLISH
: CF4889

1.2.

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het m engsel en ontraden gebruik

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie
Gebruik van de stof of het mengsel

: Consumentengebruik
: Auto verzorgingsproducten.

1.2.2.
Gebruiksvormen waarvan w ordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740
MSDS@turtlew axeurope.com
1.4.
Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer
: +44 151 530 4740
Kantooruren alleen 08:30 - 17:00

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het m engsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van
REACH)
Niet ingedeeld

2.2.

Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

2.3.
Andere gevaren
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en
milieueffecten
Andere gevaren die niet bijdragen tot de
indeling

: Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels
van bedrijfshygiëne nageleefd worden.
: Geen onder normale omstandigheden.

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]

Destillaten (aardolie); waterstof behandeld licht

(CAS-Nr) 64742-47-8
(EG-Nr) 265-149-8
(EU-Identificatienummer) 649-422-00-2
(REACH-nr) 01-2119484819-18

10 - 20

Asp. Tox. 1, H304
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Koolwaterstof f en, c9-c11, n-alkanen, iso-alkanen,
cy cloalkanen, <2% aromaten

(CAS-Nr) 64742-48-9
(EG-Nr) 927-241-2
(REACH-nr) 01-2119471843-32

1 - 10

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

kerosine (aardolie), met waterstof ontzwav eld, Kerosine - niet
gespecif ieerd, Een complexe v erzameling koolwaterstof f en,
v erkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met
waterstof om organische zwav el om te zetten in
waterstof sulf ide dat wordt v erwv derd. Bestaat uit
koolwaterstof f en, ov erwegend C9 tot en met C16, met een
kooktraject v an ongev eer 150°C tot 290°C.

(CAS-Nr) 64742-81-0
(EG-Nr) 265-184-9
(EU-Identificatienummer) 649-423-00-8
(REACH-nr) 01-2119462828-25

1 - 10

Asp. Tox. 1, H304

Witte minerale olie (aardolie)

(CAS-Nr) 8042-47-5
(EG-Nr) 232-455-8
(REACH-nr) 01-2119487078-27

1 - 10

Asp. Tox. 1, H304

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.
Beschrijving van de e erstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
: Bij onw el voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
EHBO na inademing
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen.
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen
EHBO na opname door de mond
4.2.

: De huid met overvloedig w ater wassen.
: Als voorzorgsmaatregel de ogen met w ater uitspoelen.
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen. De mond spoelen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten
Symptomen/effecten na inademing
Symptomen/effecten na contact met de huid

: Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels
van bedrijfshygiëne nageleefd worden.
: Onder normale gebruiksomstandigheden geen.
: Kan lichte irritatie veroorzaken.

Symptomen/effecten na contact met de ogen
Symptomen/effecten na opname door de mond

: Kan lichte irritatie veroorzaken.
: Kan lichte irritatie veroorzaken.

4.3.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke m edische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusm iddelen

Geschikte blusmiddelen
5.2.

: Verneveld w ater. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Speciale gevaren die door de stof of het m engsel w orden veroorzaakt

Brandgevaar
Explosiegevaar
Reactiviteit in geval van vuur
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand
5.3.
Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand
Blusinstructies
Bescherming tijdens brandbestrijding

:
:
:
:

Het product is niet ontvlambaar.
Het product is niet explosief.
Onbekend.
Mogelijke vorming van giftige dampen.

: Niet van toepassing.
: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur.
: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk w erkend
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
: Voorkom lozing in het milieu.
6.1.1.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
Noodprocedures
6.1.2.
Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
Noodprocedures
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: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.
: Verontreinigde omgeving ventileren.

: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:
"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
: De ruimte ventileren. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan w orden.
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6.2.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.
6.3.
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting
: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Reinigingsmethodes
: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. In geschikte en gesloten containers
verzamelen voor afvalverwijdering. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige
manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale w etgeving.
Overige informatie
: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.
6.4.
Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van
vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het m engsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren : Zorg voor een goede ventilatie van de w erkplek. Draag een persoonlijke
van de stof of het mengsel
beschermingsuitrusting.
Hygiënische maatregelen
: Na hantering van dit product altijd handen w assen. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product.
7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden
Verpakkingsmateriaal

: Op een goed geventileerde plaats bew aren. Koel bew aren. In de oorsponkelijke verpakking
opslaan.
: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bew aren.

7.3.
Specifiek eindgebruik
Auto verzorgingsproducten.

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 goede ventilatie van de w erkplek.

Persoonlijke beschermingsuitrusting

: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Bescherming van de handen

: Beschermende handschoenen

Bescherming van de ogen

: Nauw aansluitende bril

Huid en lichaam bescherming

: Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingsw egen

: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden

Beperking en controle van de blootstelling van
het milieu

: Voorkom lozing in het milieu.

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

: Crème.

Geur

: karakteristiek.

Geurdrempelw aarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: 9 - 10

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt

: Niet van toepassing

Vriespunt
Kookpunt

: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt

: Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Niet van toepassing

Dampspanning

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar
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Relatieve dichtheid

: 1,03 - 1,05

Oplosbaarheid

: Geen gegevens beschikbaar

Log Pow
Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar
: 1720 - 2868 mm²/s

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Het product is niet explosief.

Oxiderende eigenschappen

: Oxiderende vloeistoffen Niet toepassend.

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2.

Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.
Reactiviteit
Het product is niet-reactief onder normale omstandigheden van gebruik, opslag en transport.
10.2.
Chem ische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).
10.5.

Chem isch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Oxiderende stoffen.
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.
Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
: Niet ingedeeld
Destillaten (aardolie); w aterstof behandeld licht (64742-47-8)
LD50 oraal
> 5000 mg/kg lichaamsgew icht
LD50 dermaal
> 2000 mg/kg lichaamsgew icht
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)
> 5280 mg/l/4u
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld
pH: 9 - 10
: Niet ingedeeld

Sensibilisatie van de luchtw egen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen
Kankerverwekkendheid

pH: 9 - 10
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting
STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

RENEW POLISH
Viscositeit, kinematisch

1720 - 2868 mm²/s

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Ecologie - algemeen
Ecologie - w ater

: Het product w ordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange
termijn geen negatieve invloed op het milieu.
: Het product w ordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange
termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Koolw aterstoffen, c9-c11, n-alkanen, iso-alkanen, cycloalkanen, <2% aromaten (64742-48-9)
LC50 vissen 1
> 10 mg/l
EC50 andere w aterorganismen 1
> 22 mg/l
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Koolw aterstoffen, c9-c11, n-alkanen, iso-alkanen, cycloalkanen, <2% aromaten (64742-48-9)
EC50 andere w aterorganismen 2
IC50 algea (72 h) mg/l
Destillaten (aardolie); w aterstof behandeld licht (64742-47-8)
LC50 vissen 1
> 2 mg/l
12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

RENEW POLISH
Persistentie en afbreekbaarheid
12.3.

Niet vastgesteld.

Bioaccum ulatie

RENEW POLISH
Bioaccumulatie
12.4.

Niet vastgesteld.

Mobiliteit in de bodem

RENEW POLISH
Ecologie - bodem
12.5.

Niet vastgesteld.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6.
Andere schadelijke effecten
Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie

: Geen enkele bekend.
: Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.
Afvalverwerkingsmethoden
Regionale w etgeving (afval)
Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Afvalverwijdering conform de w ettelijke bepalingen.
: Gooi de inhoud / container in overeenstemming met het sorteren instructies erkende collector's.
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.1.
VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving
14.2.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de m odelreglementen van de VN
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
14.3.
Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.4.
Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.5.
Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Niet van toepassing

Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging :
Nee

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
Vervoer verboden (ADN)
19/07/2017
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Valt niet onder het ADN

: Nee

- Spoorwegvervoer
Vervoer verboden (RID)

: Nee

14.7.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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 ≥ 0,1 % / SCL
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
15.1.2.

Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

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

: kerosine (aardolie), met w aterstof ontzwaveld, Kerosine - niet gespecifieerd, Een complexe
verzameling koolw aterstoffen, verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met
w aterstof om organische zwavel om te zetten in w aterstofsulfide dat wordt verwvderd. Bestaat
uit koolw aterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 150°C
tot 290°C.,Destillaten (aardolie); w aterstof behandeld licht,Carnaubawas,Witte minerale olie
(aardolie) zijn aanw ezig
: kerosine (aardolie), met w aterstof ontzwaveld, Kerosine - niet gespecifieerd, Een complexe
verzameling koolw aterstoffen, verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met
w aterstof om organische zwavel om te zetten in w aterstofsulfide dat wordt verwvderd. Bestaat
uit koolw aterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 150°C
tot 290°C.,Destillaten (aardolie); w aterstof behandeld licht,Carnaubawas,Witte minerale olie
(aardolie) zijn aanw ezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanw ezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanw ezig
: N-methyl-2-pyrrolidon is aanw ezig

15.2.
Chem ischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van w ijzigingen:
Fysische en chemische eigenschappen.
9.1
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
STOT SE 3
H226
H304
H336
H412

Gew ijzigd

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3
Aspiratiegevaar, Categorie 1
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische
w erking
Ontvlambare vloeistof en damp
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtw egen terechtkomt
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Schadelijk voor in het w ater levende organismen, met langdurige gevolgen

SDS EU TURTLEWAX
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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