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

· 1.1 Productidentificatie  

· Handelsnaam: OK Bio HTT S ECO 32 

· Artikelnummer:  O3503***  
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik · 

Gebruikssector  
SU21    Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten  
SU 2 2      Professioneel  gebruik :  Publiek  domein  (administratie ,  onderwijs ,  amusement , 
dienstverlening, ambachtslieden)  
SU3     Industrieel gebruik : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële 
omgeving  

· Productcategorie PC17    Hydraulische vloeistoffen · 

Procescategorie  
PROC1     Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet  
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden.  
PROC2      Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele  
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden.  
PROC8a     Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde  
voorzieningen  
PROC8b     Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen  
PROC20    Gebruik van functionele vloeistoffen in kleine apparaten  
PROC9     Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen)  

· Milieu-emissiecategorie  
ERC9a    wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (binnen)  
ERC9b    wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (buiten)  
ERC4     Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op 
voorwerp)  
ERC7    Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie  

· Toepassing van de stof / van de bereiding: Hydraulische olie  

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · 
Fabrikant/leverancier:  
Olie &amp; Brandstoffenhandel  
OK NEDERLAND  
WETH. BUITENHUISSTRAAT 7  
7951 SJ  STAPHORST  
0031 (0) 522 239999  

· Inlichtingengevende sector: Product safety department - 0031 (0) 522 239999 · 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:  
0031 (0) 522 239999 (9 tot 16 uur, maandag t/m vrijdag)  

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC):  
Tel. nr.: +31 (0)30 2748888   -   


