VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
1.

Herzieningsdatum: Febr. 2005

Identificatie van de stof op het preparaat en van de vennootschap / onderneming
Productnaam
Alternatieve benaming
Chemische naam / typering
Toepassing
Leverancier
Telefoonnummer
Telefoonnummer in
Noodgevallen

2.

GEKOOKTE LIJNOLIE

: gekookte lijnolie
:
: gemodificeerde technische plantaardige olie vervaardigd uit de
lijnzaad
: o.a voor de fabricage van verf en/of kitten, het “opvetten”van
beitsen, het behandelen van hout, het behandelen van ijzer
als anti- roest middel
: Bleko Chemie BV
Het Lentfert 3
7547 SN Enschede
: 053- 431 58 35
: 030-274 88 88

Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Dit product is te beschouwen als een stof in overeenstemming met de EG richtlijnen.
Karakterisering

3.

: gemodificeerde technische plantaardige olie vervaardigd uit lijnzaad

Risico’s
Voor de mens
Voor het milieu
Bijzondere gevaren

4.

Eerste hulp maatregelen
Algemeen
Inademing
Contact met de huid
Contact met de ogen
Opname door de mond

5.

: bij twijfel en/of ernstige gevallen arts waarschuwen
: n.v.t
: wassen met water en zeep
: spoelen met veel water
: water en melk te drinken geven

Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Beschermingsmiddelen

6.

: voor zover bekend geen risico’s
: voor zover bekend geen risico’s
: kans op broei bij absorptie in poreuze materialen, zoals doeken
lappen en kleding

: schuim, poeder, koolzuur
: water (straal)
: bij brand kunnen irriterende gassen gevormd worden
: volledig beschermende kleding en persluchtapparatuur

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof op het preparaat
Reinigingsmethoden
Milieuvoorzorgen
Persoonlijke voorzorgen

: product zoveel mogelijk opnemen, eventueel met geschikt
absorptiemiddel, let op voor broei
: behandelen volgens de geldende richtlijnen voor chemisch afval
: geen extra voorzorg nodig, maar vermijd contact met ogen en huid
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7.

Opslag

9.

: gebruikte lappen, doeken e.d. met water overgieten i.v.m.
Broeigevaar
: opslaan in de gesloten originele verpakking

Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
Technische beheersmaatregelen

: geen speciale maatregelen nodig

Persoonlijke bescherming
Algemeen
Ademhalingswegen
Handen
Ogen
Huid

: voorkom morsen
: n.v.t.
: zonodig handschoenen
: zonnodig veiligheidsbril
: normale werkkleding

Fysische en chemische eigenschappen
Vorm
Kleur
Geur
Relatieve dichtheid
Viscositeit
Kookpunt
Smeltpunt
Vlampunt
Ontvlambaarheid
Zelfontbrandingstemperatuur
Explosiegrenzen
Dampspanning
Relatieve dampdichtheid (lucht=1)
Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid in organische
Oplosmiddelen
pH waarde
Verdelingscoefficiënt n-octanol/water
Soortelijke geleiding
Oxiderende eigenschappen

10.

Herzieningsdatum: Febr. 2005

Hanteren en opslag
Hantering

8.

GEKOOKTE LIJNOLIE

: vloeibaar
: ca. 14 (gardner)
: karakteristiek
: ca. 950 kg/m3, 20°C (DIN51757, ASTMD1298)
: ca. 0,6 P, 25°C
: > 200°C, 101.3 kPa
: n.b.
: > 200°C (Pensky Martens CC, ASTM93)
: ontvlambaar boven vlampunt
: > 200°C
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
: onoplosbaar
: oplosbaar in diverse organische oplosmiddelen
: n.b.
: n.b.
: n.b.
: n.b.

Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Gevaarlijke ontledingsproducten

: drogende olie (bij contact met zuurstof)
verkleuring bij verhoging van de temperatuur
: bij brand kunnen irriterende gassen gevormd worden

Te vermijden
Omstandigheden
Substanties

: geen
: zuren, alkali en koper
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11.

GEKOOKTE LIJNOLIE
Herzieningsdatum: Febr. 2005

Toxicologische informatie
Algemeen

: voor zover bekend is het product niet schadelijk voor de
Gezondheid
Symptomen verbonden aan het gebruik
Contact met de huid/ogen
: matig irriterend bij langdurige blootstelling

12.

Ecologische informatie
Algemeen

13.

Instructies voor verwijdering
Afvalverwerking

14.

: volgens de geldende richtlijnen voor chemisch afval behandelen
(let op voor broei)

Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemeen
Tranportnaam
Landvervoer
Algemeen
Zeevervoer
Algemeen
Luchtvervoer
Algemeen

15.

: voor zover bekend is dit product niet schadelijk voor het
Leefmilieu, maar voorkom verspreiding

: gekookte lijnolie
: geen beperkingen bekend
: geen beperkingen bekend
: geen beperkingen bekend

Wettelijke verplichte informatie
Etikettering in overeenstemming met EG richtlijnen.
Gevarensymbolen
Bevat
R-waarschuwingszinnen
S- veiligheidsaanbevelingen

16.

: geen
: n.v.t.
: geen
: geen

Overige informatie
Deze informatie betreft uitsluitend het bovengenoemde product en behoeft niet te gelden bij gebruik
tezamen met (een) ander ( e) product (en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste eer en
geweten op dit moment juist en volledig wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder garantie en
aansprakelijkheid. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te overtuigen dat
de informatie van toepassing en volledig is met betrekking tot het speciale gebruik dat hij / zij van het
product maakt.

.

BLEKO CHEMIE BV
Het Lentfert 3
7547 SN Enschede
T: 053 – 431 58 35
F: 053 - 431 54 30

