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    OX-54  KARABLITZ 

Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en  

(EG) Nr. 453/2010 

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 
Produkt benaming: OX-54  KARABLITZ 
Firma  

Relaco AB 
Contactadres Brödernas gata 3, S-264 02 Östra Ljungby, ZWEDEN 
Telefoon +46(0)435-218 30 
Telefaxnummer +46(0)435-218 37 
e-mail adres info@relaco.se 
Alarmnummer:  +46 (0)8-331231 (De Zweedse informatiecentrale tegen vergiftigingen) 
 
2. Identificatie van de gevaren 
 
Indeling van de stof of het mengsel  
Geclassificeerd in de betekenis van de richtlijn 1999/45/EG 
F+;R11, R66 
 
Etiketteringselementen 
Symbool 

 
Zeer licht ontvlambaar 
 
Gevaarbepalende componenten voor de etikettering  
n-Butaan 
 
R-zinnen 
R12 Zeer licht ontvlambaar. 
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
 
S-zinnen  
S23 Spuitnevel niet inademen. 
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
 
Andere gevaren 
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 
50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 
Zonder voldoende ventilatie vorming van explosieve damp-/luchtmengsels mogelijk. Uit de buurt van 
ontstekingsbronnen houden - Niet roken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
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3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
Beschrijving: Mengsel 
 

Benaming 
CAS-Nr:  
EC-Nr: 

Reg-
Nr: 

Gew-
% 

Symbool/ 
waarschuwi
ngszinnen(1) 

Gevarenklasse en 
categorie/  
Gevarenaanduiding(2) 

Nafta (aardolie), met 
waterstof behandeld  
zwaar  

64742-48-9 
 

- 25-50 R10,  
Xn; R65, 
R66 

Flam Liq 2, 
Asp. Tox. 1 

H226 
H304 
EUH066 

n-Butaan 106-97-8 
203-448-7 

- 10-25 F+; R12 Flam. Gas 1 H220 

Propaan 74-98-6 
200-827-9 

- 10-25 F+; R12 Flam. Gas 1 H220 

Ethylacetaat 141-78-6 
205-500-4 

- 1-5 F; R11  
Xi; R36  
R66, R67 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 
EUH066 

2-propanol 67-63-0 
200-661-7 

- 1-5 F; R11 
Xi; R36 
R67 

Flam.Liq.2 
Eye Irrit 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

n-Pentaan 109-66-0 
203-692-4 

- < 1  F+; R12 
Xn; R65 
R66, R67 
N; R51/53 

Flam. Liq. 2 
Asp. Tox. , 
STOT SE 3 
Aqua.Chron. 2 

H225 
H304 
H336 
H411 

(1) (2) Volledige tekst van de R-zinnen/H-zinnen zie p 16. 
 
4. Eerstehulpmaatregelen 
 
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  
 
Na inademen 
Desbetreffende persoon aan de frisse lucht brengen.  
Na huidcontact 
Verontreinigde kleding uittrekken. Getroffen huid/slijmvlies grondig met stromend water afspoelen. 
Indien mogelijk, zeep gebruiken. 
Na contact met de ogen 
Na oogcontact onder stromend water bij een wijd geopend ooglid het getroffen oog, terwijl het niet 
geraakte oog wordt beschermd, met een ogenspoelflesje, ogendouche of stromend water spoelen. 
Na inslikken 
Na inslikken onmiddellijk ruim water laten drinken. Geen braken veroorzaken. Medische behandeling 
toepassen. 
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4. Eerstehulpmaatregelen (….) 
 
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
 
Na inademen:  De opgeheven dampen van de aërosolen  kunnen   

irriterend zijn aan de ogen en/of de ademhalingskanaal 
(hoofdpijn, duizeligheid). 

Na huidcontact:  Langdurig contact met de huid kan roodheid, irritatie en   
droge huid veroorzaken. Werkt ontvettend op de huid. 

Na contact met de ogen:   Kan irritatie aan de ogen veroorzaken (roodheid, 
   branderig gevoel). 
Na inslikken:  Kan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en vergiftiging 

 veroorzaken. 
 
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling  
- 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Blusmiddelen  
Schuim, Bluspoeder, kooldioxide. 
 
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt  
Extreem ontvlambaar. Brandgassen niet inademen.  
Advies voor brandweerlieden  
Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken. 
 
Verdere aanwijzingen 
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen. 
 
6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in het riool/wateren lopen laten. 
 
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Hergebruik product indien mogelijk. 
Kleinere lekkage – Met en doek opnemen. 
Grotere lekkage – Met geschikt vloeistofbindend materiaal opnemen. 
Plaats in een container voor verwijdering volgens lokale verordeningen. 
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken. 
  
Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie hoofdstuk 7 voor de hantering. 
Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie hoofdstuk 8.  
Voor verwijdering van morserij, zie hoofdstuk 13. 
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7.  Hantering en opslag 
 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Gassen/dampen/aerosolen niet inademen.Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Instrukties op 
het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nehmen. Tegen verwarming/oververhitting beschermen. 
 
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Reservoir op een koele, goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking droog houden. 
Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
Zonder voldoende ventilatie vorming van explosieve damp-/luchtmengsels mogelijk. Uit de buurt van 
ontstekingsbronnen houden - Niet roken. 
Specifiek eindgebruik 
- 
 
 8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
Controleparameters  
Voor voldoende ventilatie zorgen. 
 
Bestanddelen met van de werkplek afhankelijke, te controleren grenswaarden 
Benaming CAS-No Aard [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Opmerking 
n-Butaan 
 

106-97-8 8uur 
Korte 
periode 

1430    /   600 
-      /    - 

- 
- 

- 
- 

Ethylacetaat 
 
 

141-78-6 8uur 
Korte 
periode 

550    /   150 
1100    /    300 

- 
- 

- 
- 

2-propanol 
 

67-63-0 8uur 
Korte 
periode 

650    /   250 
-          /    - 

- 
- 

- 
- 

n-pentaan 
 

109-66-0 8uur 
Korte 
periode 

1800    /   600 
-          /    - 

- 
- 

- 
- 

 
Algemene beschermende maatregelen 
Voor de pause en werkbeeindiging handen wassen.  
Gassen/dampen/aerosolen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Bescherming van de ademhalingsorganen 
Bij onvoldoende beluchting adembeschermingsapparaat gebruiken. Filter A2/P3) 
Bescherming van de handen 
Handschoenen van nitrilrubber, PVA, Viton 
Bescherming van de ogen 
Draag een veiligheidsbril bij risico voor spatten in de ogen. 
Bescherming van de huid: 
Onder normale omstandigheden niet vereist. 
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9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen  
 
Vorm: Aerosol 
Kleur: Kleurloos 
Geur: Geur van olie 
   
Relatieve dichtheid :  0,89 
Oplosbaarheid in water:  - 
Vlampunt(in°C):  - 
 
Overige informatie:  Geen specifieke  
 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Reactiviteit 
Bij deskundige opslag en hantering niet te verwachten (stabiel) 
Chemische stabiliteit 
Stabiel 
Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen bekende 
Te vermijden omstandigheden  
Hitte, open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden. 
Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
Geen bekende 
Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 
 
11. Toxicologische informatie 
 
Informatie over toxicologische effecten 
Misbruik van oplosmiddelen kan tot de dood leiden. 
Zie hoofdstuk 4 (Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten). 
 
Gevolgen van chronische blootstelling 
Hoewel dit product niet voor chronische gevolgen is getest, wordt het op een lage toxiciteitsgraad 
beordeelt, gebaseerd op de informatie over componenten.  
Het gebruik van een goede arbeidshygiënische praktijk. 
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11. Toxicologische informative (….) 
 
Toxicologische gegevens van de bestanddelen 
 
n-Pentaan (108-66-0) Acute orale toxiciteit : LD50: 400 mg/kg,  Soort: rat  

Acute derm toxiciteit : LD50: 3000 mg/kg, Soort: konijn 
Acute inh. Toxiciteit (4h) : LC50: 364 mg/kg,  Soort: rat  
 

2-propanol (67-63-0) Acute orale toxiciteit : LD50:5045 mg/kg,  Soort: rat  
Acute derm toxiciteit : LD50: 12800 mg/kg, Soort: konijn 
Acute inh. Toxiciteit (4h) : LC50: 32000 ppm,  Soort: rat  
 

Ethylacetaat (141-78-6) Acute orale toxiciteit : LD50: 5620 mg/kg,  Soort: rat  
Acute derm toxiciteit : LD50>18000 mg/kg, Soort: konijn 
Acute inh. Toxiciteit (4h) : LC50: 5,77 mg/kg,  Soort: rat  
 

Nafta (aardolie), met waterstof 
behandeld  
zwaar (64742-48-9) 

Acute orale toxiciteit : LD50:>2000 mg/kg,  Soort: rat  
Acute derm toxiciteit : LD50: >2000  mg/kg, Soort: konijn 
Acute inh. Toxiciteit (4h) : LC50: 3400 ppm,  Soort: rat  
 

 
Routes van blootstelling 
Ogen en huid. 
 
12. Ecologische informatie  
 
De informatie over dit product is niet toepasselijk. 
Dit product is niet gerangschikt gevaarlijk voor het milieu. Product niet ongecontroleerd in het milieu 
laten lopen. 
 
Toxiciteit  
Propaan (74-98-6) LC50 Vis 96h: 16,9 mg/l  

EC50 Daphnia 48h: 3 mg/l  
IC50 Algen 72h: 11,3 mg/l 

n-Pentaan (108-66-0) LC50 Vis 48h 750 mg/l  
EC50 Daphnia 48h: 2,7-9,1 mg/l  
IC50 Algen 72h: 7,51mg/l 

2-propanol (67-63-0) LC50 Vis 48h 9874 mg/l  
EC50 Daphnia 48h: 9710mg/l  
IC50 Algen 72h: 1800 mg/l 

Ethylacetaat (141-78-6) LC50 Vis 48h 230 mg/l  
EC50 Daphnia 48h: 154-717 mg/l  
IC50 Algen 72h: 3300 mg/l 

 
Persistentie en afbreekbaarheid 
Etylacetat (141-78-6) - deze stof wordt als gemakkelijk biologisch afbreekbaar beschouwd. 
Bioaccumulatie 
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar ((64742-48-9) - Bioaccumulatie verwachten. 
Log pow 2-7, nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar ((64742-48-9) 
Log pow 2,36, Propaan (74-98-6) 
Log pow 3,4, BCF 171, n-Pentaan (108-66-0) 
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12. Ecologische informatie (….) 
 
Mobiliteit in de bodem 
- 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
Andere schadelijke effecten 
Het product bevat vluchtige stoffen die zich in de atmosfeer kunnen verspreiden. 
Persistentie en afbreekbaarheid 
Er is geen informatie beschikbaar. 
Mogelijke bioaccumulatie 
Er is geen informatie beschikbaar. 
Mobiliteit in de bodem 
Er is geen informatie beschikbaar. 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
Andere schadelijke effecten 
Algemene aanwijzingen 
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen. 
Product mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen 
 
13. Instructies voor verwijdering  
 
Afvalverwerkingsmethoden  
De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen. 
Afval niet in de gootsteen werpen.  
Gevaarlijk afval 
Ja 
Afvalsleutel Afvalnaam 
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 
Aanbeveling voor de verpakking 
Alleen volkomen leeg gemaakte verpakkingen mogen gerecycled worden.  
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer   

   
 VN-nummer  
 1950  
 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  

 Spuitbussen/ Aerosoles 
 Transportgevarenklasse(n)  

2,1 
 Classificeringscode 

5F 
 Milieugevaren  

Mariene verontreiniging  (Marine Pollutant : No) 
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
- 
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

 - 
Transport als "Begrensde hoeveelheid" volgens hoofdstuk 3.4 ADR   
- 
LQ ;1 L 
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15. Regelgeving 
 

 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het  
 mengsel:  
 Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStofV ingedeeld en geclassificeerd. (67/548/EEC, 1999/45/EC) 
 Chemischeveiligheidsbeoordeling 

- 
 
16. Overige informatie 
 
Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R-zinnen/H-zinnen 
 
R10 Ontvlambaar. 
R11 Licht ontvlambaar. 
R12 Zeer licht ontvlambaar. 
R 36 Irriterend voor de ogen. 
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 
R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H411: Giftig voor in het water levende organismen,met langdurige gevolgen 
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 
 
Versie 1:  2012-11-18 
Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en (EG) Nr. 453/2010  
 
Deze informatie wordt verstrekt voor gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen door een industriële 
gebruiker. Er zou de verwijzing moeten worden gemaakt naar de relevante lokale of nationale 
gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving.  
Deze informatie vormt geen aanwijzing van geschiktheid voor specifiek gebruik. 
 
 
 


