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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Planol BB plamuur
Product code : 0101
Productgroep : Industrieel/ consumenten gebruik.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Verffabriek H. de Vos & Zn bv
Saturnusstraat 15-17
2516 AD DEN HAAG - NETHERLANDS
T +31 70 3473631
info@devosverf.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : +31 70 3473631 (tijdens kantooruren)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 3 H412

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
R52/53
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Signaalwoord (CLP) : -
Gevarenaanduidingen (CLP) : H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

P273 - Voorkom lozing in het milieu
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing
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3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG

Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt) (CAS-nr.)64742-82-1
(EG nr)265-185-4
(EU-Identificatienummer)649-330-00-2

5 - 10 Xn; R65
N; R51/53
R10
R66
R67

Xyleen (CAS-nr.)1330-20-7
(EG nr)215-535-7
(EU-Identificatienummer)601-022-00-9

1 - 5 R10
Xn; R20/21
Xi; R38

NONYLFENOL, VERTAKT, GEETHOXYLEERD (CAS-nr.)68412-54-4 0,1 - 1 Xn; R22
Xi; R41
N; R51/53

1,2,4-trimethylbenzeen (CAS-nr.)95-63-6
(EG nr)202-436-9
(EU-Identificatienummer)601-043-00-3

0,1 - 1 R10
Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51/53

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
Xyleen (CAS-nr.)1330-20-7

(EG nr)215-535-7
(EU-Identificatienummer)601-022-00-9

(12,5 =< C) Xn;R20/21

Naam Productidentificatie % Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt) (CAS-nr.)64742-82-1
(EG nr)265-185-4
(EU-Identificatienummer)649-330-00-2

5 - 10 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Xyleen (CAS-nr.)1330-20-7
(EG nr)215-535-7
(EU-Identificatienummer)601-022-00-9

1 - 5 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315

NONYLFENOL, VERTAKT, GEETHOXYLEERD (CAS-nr.)68412-54-4 0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

1,2,4-trimethylbenzeen (CAS-nr.)95-63-6
(EG nr)202-436-9
(EU-Identificatienummer)601-043-00-3

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt. Nooit iets toedienen

langs de mond bij een bewusteloos persoon. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele
zijligging leggen en een arts raadplegen.

EHBO na inademing : In de frisse lucht brengen. Houd het slachtoffer warm en rustig. Bij ademhalingsstilstand:
kunstmatige ademhaling of zuurstof.

EHBO na contact met de huid : Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk
wassen met veel water en zeep. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
EHBO na opname door de mond : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het

etiket tonen. Het slachtoffer laten rusten.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Symptomen/letsels na contact met de huid : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Een landurig of

herhaald contact van dit product met de huid kan de natuurlijke oliën verwijderen en dermatitis
veroorzaken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Kan een vertraagde pijnlijke oogirritatie en tranen veroorzaken.
Symptomen/letsels na intraveneuze toediening : Niet van toepassing.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar



Planol BB plamuur
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

25-09-2012 NL (Nederlands) SDS Ref.: 0101 3/7

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), poeder, alkoholbestendig schuim, waternevel. Waternevel.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen aanvullende informatie beschikbaar

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen brand : Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen.
Blusinstructies : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Ademhalingsbescherming verplicht. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Overige informatie : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Algemeen te treffen maatregelen : Damp niet inademen. Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Noodprocedures : Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Noodprocedures : Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient U de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de
plaatselijke regels. Niet in oppervlaktewater of riolering laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel.
Reinigingsmethoden : GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken. Geschikte afvalvaten gebruiken. Dit materiaal en

zijn verpakking moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de
lokale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Geen open vuur. Niet roken. Stof kan explosief mengsel vormen in  lucht. Verspreiden van

gas/damp langs de grond: ontstekingskans.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

: Indien stof en/of fijne deeltjes met dit product worden gevormd, doet men er goed aan
langdurige blootstelling door inademing aan deze vormen, te vermijden, om de gebruikelijke
blootstellingslimiet niet te overschrijden. Voorkom lozing in het milieu. Langdurige blootstelling:
gevaar voor gezondheidsschade bij inademing. Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier
niet tegen bestand. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Hygiënische maatregelen : Handen wassen direct na werkzaamheden met het product. Niet eten, drinken of roken in
plaatsen waar product wordt gebruikt. Verontreinigde kleding en beschermende uitrusting
uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Hanteren in overeenstemming met
goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : Gereedschappen die vonken mogen niet gebruikt worden. Slechts explosiebeveiligde

elektrische apparatuur met aarding gebruiken.
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

Verwijderd houden van : extreem hoge of lage temperaturen. ontstekingsbronnen.
Incompatibele materialen : Sterke zuren. Sterke alkaliën. sterk oxyderende middelen.
Opslagtemperatuur : max 40 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Xyleen (1330-20-7)
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Nederland MAC TGG 8H (mg/m³) 210 mg/m³
Nederland MAC TGG 15MIN (mg/m³) 442 mg/m³

Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt) (64742-82-1)
Nederland MAC TGG 8H (mg/m³) 350 mg/m³
Nederland MAC TGG 15MIN (mg/m³) 600 mg/m³

1,2,4-trimethylbenzeen (95-63-6)
Nederland MAC TGG 8H (mg/m³) 100
Nederland MAC TGG 15MIN (mg/m³) 200 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen : Ventilatie, plaatselijke afzuiging of adembescherming.
Materiaalkeuze beschermkledij : Draag antistatische kleding en schoeisel. Vloer moet geleidend zijn.
Bescherming handen : Bij aanhoudend kontakt, gebruik handschoenen in nitril- of neopreenrubber of in een ander

materiaal dat weerstaat aan minerale olieën. Geschikte handschoenen dragen die tegen
relevante chemicaliën bestand zijn. (>480 min; EN374-3:2003).

Oogbescherming : Veiligheidsbril.
Bescherming van de huid en het lichaam : Draag antistatische kleding en schoeisel. Vloer moet geleidend zijn.
Bescherming luchtwegen : Een goedgekeurd ademhalingstoestel voor organische dampen/met luchttoevoer- of autonoom

moet worden gebruikt wanneer de dampconcentratie de gebruikelijke, aangegeven
blootstellingslimieten overschrijdt.

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Viskeus.
Kleur : Wit.
Geur : Kenmerkend.
Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : > 100 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 1,813 kg/l
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Log Kow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
VOC-gehalte : 196 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen onder normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geeft giftige rook af bij opwarming tot de ontbinding.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Alkali. Sterke zuren. Oxydatiemiddel. Een exothermische reactie kan zich voordoen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Bij hoge temperaturen  kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde, stikstofoxyden (NOx).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Xyleen (1330-20-7)
ATE (dermaal) 1100,00000 mg/kg

NONYLFENOL, VERTAKT, GEETHOXYLEERD (68412-54-4)
ATE (oraal) 500,00000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld

Kan een vertraagde pijnlijke oogirritatie en tranen veroorzaken.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Een langdurig of herhaald contact

kan droge of gekloofde huid veroorzaken. Het herhaald of langdurig huidcontact kan
huidontsteking of ontvetting veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en
duizeligheid veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Voorkom lozing in het milieu.
Ecologie - water : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code : 08 01 11* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen

bevat
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1. VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1. Landtransport
Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6.2. Transport op open zee
Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6.3. Luchttransport
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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
Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
Bevat geen REACH-kandidaatstof
VOC-gehalte : 196 g/l
Overige voorschriften en beperkingen : Nota P van Annex 1A (76/548/EEG) is van toepassing voor één of meerdere van de

bestanddelen. Benzeen <0,1 gew.%. Nota H van Annex IA (67/548/EEG) is van toepassing
voor één of meerdere bestanddelen.

15.1.2. Nationale voorschriften
Regionale wetgeving : Oplosmiddelarm; voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie : AFWIJZING VAN AAANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd
verkregen uit bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie,
wat betreft de juistheid, zonder enige garantie -uitdrukkelijk of stilzwiijgend- ter beschikking
gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering
van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren.
Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van
verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn
met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd
opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product
wordt gebruikt als een component in een ander product is het mogelijk dat de informatie in dit
MSDS niet van toepassing is.
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Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit (inhalatief) Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal) Categorie 4
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu gevarencategorie 2
Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu gevarencategorie 3
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar Categorie 1
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie Categorie 1
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie Categorie 2
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 3
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Categorie 3
STOT SE 3 Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Categorie 3
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H312 Schadelijk bij contact met de huid
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen
R10 Ontvlambaar.
R20 Schadelijk bij inademing.
R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R38 Irriterend voor de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid

veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
N Gevaarlijk voor het milieu
Xi Irriterend
Xn Schadelijk

SDS EU (REACH bijlage II)

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.


