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* 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 

· Informatie over het produkt  

· Handeslnaam: WELPOLUX M.O. 15W/40-SHPD-E7 

· Artikelnummer:  h2112***  
· Toepassing van de stof / van de bereiding: Smeerolie · 

Fabrikant/leverancier:  
Olie-en brandstoffenhandel  
OK Nederland  
Postbus 150  
7950 AD  STAPHORST  
0031 (0)522-239999  

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

· Inlichtingen in noodsituatie:  0031 (0)522-239999  

 

2 Identificatie van de gevaren  

· Gevaaromschrijving: Vervalt.  

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:  
Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de 

"Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.  
· Classificatiesysteem:  
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit 
de vakliteratuur en van de onderneming.  

 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

· Beschrijving:  Mengsel  van  na  elkaar  aangevoerde  stoffen  met  ongevaarlijke 

· Gevaarlijke inhoudstoffen: 

CAS: 68649-42-3 zink-dialkyldithiofosfaat Xi, N; R 38-41-51/53 1-2,5% 
EINECS: 272-028-3  

· Aanvullende gegevens:  
Bevat sterk geraffineerde minerale olie <3% (m/m) DMSO extract (IP 346).  
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te 
vinden in hoofdstuk 16.  

 

4 Eerstehulpmaatregelen  

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.  
· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.  

· Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid  
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen · 
Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen. · 
Informatie voor de arts:  
· Behandeling Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen.  

 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen  

· Geschikte blusmiddelen:  
Schuim  
Bluspoeder  
Kooldioxyde  

(Vervolg op blz. 2)  
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(Vervolg van blz. 1)  

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal  

· Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsprodukten of de gassen die 
ontstaan:  
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk. · 

Speciale beschermende kleding:  
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. 
Volledig beschermende overall aantrekken.  

 

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat  

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Persoonlijke beschermingskleding dragen. · 
Maatregelen ter bescherming van het milieu:  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. · 

Procedure voor het reinigen/opnemen:  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) 
opnemen.  
Van het wateroppervlak verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen). · 

Aanvullende gegevens:  
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. 
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.  

 

7 Hantering en opslag  

· Handling:  

· Informatie m.b.t. veilig hanteren:  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.  
Olienevelvorming vermijden.  

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen 
bijzondere maatregelen noodzakelijk.  

· Opslag:  
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel 
in de originele verpakking bewaren.  

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk. · 
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:  
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.  

 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen 
aanvullende gegevens. Zie 7.  

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:  
Olienevel: MAC TWA (TGG) = 5 mg/m³  

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.  

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:  

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. · 

Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.  
· Handbescherming: Handschoenen - oliebestendig  

(Vervolg op blz. 3)  
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