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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    PETROLEUM 

  Herzieningsdatum: 27-01-2004 
 
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 
 
Productnaam  : Petroleum gedesaromatiseerd 
Productbeschrijving    : Heldere kleurloze vloeistof 
 
Leverancier  : Bleko Chemie B.V. 
     Het Lentfert 3   7547 SN  ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4315835 
Telefoonnummer in noodgevallen:  
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum:  030-274 88 88 
Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandeld arts. 
 
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
Chemische familie : Alifatische, cycloparafinische koolwaterstoffen 
Identificatie van stof : dit is een complexe stof (aardolie-derivaat)    
CAS nr.  : 64742-48-9 
EINECS nr.  : 265-150-3 
 
Gezondheidsschadelijke componenten: Symbool/R-zin:  Gew.%  
Nafta (aardolie), zwaar gehydrogeneerd Xn, R65, R66  100 
 
Nota H is van toepassing. Indeling volgens Annex I voor de aangegeven gevaarseigenschappen. Self-
classificatie is toegepast voor de niet vermelde eigenschappen. Nota P van Annex I is van toepassing. 
Benzeenconcentratie is van < 0.1% (gew). 
 
3. Gevaren 
 
Classificatie / Symbool: Schadelijk R65, R66 
 
Gevaren voor de gezondheid: 
Schadelijk kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken. 
 
Fysische- en chemisch gevaren / brand- en ontploffingsgevaar: 
Weinig gevaar. Het product kan alleen ontvlambare mengsels vormen of branden bij verwarming tot 
temperaturen gelijk aan of boven het vlampunt. Het product kan statische elektriciteit opladen die 
brand kan veroorzaken bij ontlading. 
 
4. Eerste hulp maatregelen 
 
Ogen             : Ogen met veel water uitspoelen totdat de irritatie afgenomen is. Indien irritatie  
                        aanhoudt medische hulp inroepen. 
Inademing     : Met gebruikmaking van  adembeschermingsapparatuur het slachtoffer direct  uit de                         
                        blootstellingzone verwijderen. Kunstmatige ademhaling toepassen indien de  
                        ademhaling gestopt is. Patiënt rustig houden. Direct medische hulp inroepen. 
Huid              : Met veel water afspoelen, gebruik zeep indien beschikbaar. Erg verontreinigde kleding             
                        verwijderen en reinigen.   
Inslikken       : Indien ingeslikt NIET laten braken. Patiënt rustig houden. Direct medische hulp   
                        inroepen. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    PETROLEUM 

  Herzieningsdatum: 27-01-2004 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Brandbestrijdingsprocedures:  
Gebruik waterstraal om aan vuur blootgestelde oppervlakken af te koelen en om personeel te 
beschermen. Sluit brandstoftoevoer af. Gebruik schuim, droogpoeder of waternevel om brand te 
blussen. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen bij brand:  
Vermijd water direct in opslagtanks of vaten te spuiten in verband met gevaar van overkoken.  
Zie ook rubriek 4 en 10.  
Gevaarlijke verbrandingsproducten: geen ongebruikelijke. 
 
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat. 
 
Bodemverontreiniging:  
Houd publiek op afstand. Sluit lek af indien dit zonder gevaar mogelijk is. Licht politie of rijkswacht 
in indien materiaal in een waterloop of riool is terechtgekomen, bodem en beplanting verontreinigd 
heeft. Neem maatregelen om gevolgen voor grondwater te beperken. Dam gemorste vloeistof in met 
zand of aarde. Win de vloeistof terug door pompen (explosievrije pomp of handpomp) of met een 
geschikt absorptiemiddel. Indien vloeistof te viskeus is om te verpompen, de vloeistof bijeen scheppen 
en in vaten doen voor hergebruik/vernietiging. Raadpleeg een deskundige bij opruiming van 
teruggenomen materiaal en zorg dat volgens de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften gewerkt 
wordt. Zie ook rubriek 4 en 10. 
 
Waterverontreiniging: 
Waarschuw andere schepen. Licht haven- en andere betrokken instanties in en houd het publiek op 
afstand. Sluit het lek af, indien dit zonder gevaar mogelijk is. Indammen indien mogelijk. 
Verwijder van het oppervlak door afscheppen (skimmen) of met geschikte absorptiemiddelen. Indien 
toegestaan door plaatselijke (milieu) autoriteiten, gebruik in open water geschikte dispersiemiddelen 
en/of laat product bezinken. 
Raadpleeg deskundige bij opruiming van teruggewonnen materiaal en zorg dat volgens de plaatselijke 
afvalverwerkingsvoorschriften gewerkt wordt. 
Zie ook rubriek 4 en 10. 
 
7. Hantering en opslag 
 
Opslag-en vervoertemperatuur (grC): Omgevings 
Verladingstemperatuur (grC)            : - 
Viskositeit (cSt)                                 :1.64 bij 25°C 
Opslag- en vervoersdruk (kPa)          : Atmosferisch 
Gevaar van elektrostatisch oplading  : Ja, goed aarden 
Gebruikelijke transportverpakking    : Tankauto’s, tankwagons, lichter en vaten. 
 
Geschikte materialen en coatings:   
Koolstofstaal, Roestvrijstaal, polyethyleen, polypopyleen, polyester en teflon. 
Ongeschikte materialen en coatings: 
Natuur rubber, Butyl rubber, EPDM, Polystyreen. 
 
Verdraagzaamheid met plastic materialen kan variëren; wij raden daarom aan dat voor gebruik  de 
verdraagzaamheid eerst wordt getest. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    PETROLEUM 

  Herzieningsdatum: 27-01-2004 
 
7.  Vervolg hantering en opslag 
 
Opslag / hantering, algemene opmerkingen: 
Laat container gesloten. Behandel deze voorzichtig. Langzaam openen i.v.m. mogelijk vrijkomen van 
druk. Opslaan in een koele goed geventileerde ruimte uit de buurt van incompatibele materialen. 
Niet behandelen, opslaan of openen in de directe omgeving van open vuur, hitte ontstekingsbronnen. 
Bescherm materiaal tegen direct zonlicht. 
Materiaal accumuleert statische ontlading, die een elektrische vonk (ontstekingsbron) kan 
veroorzaken. Volg de juiste procedures om goed te aarden. 
Containers niet onder druk zetten, snijden, verhitten of lassen. Geen lege containers gebruiken, die niet 
professioneel gereinigd zijn of op orde gebracht. 
 
Aanvullende waarschuwing: Houder blijft gevaarlijk indien leeg. Blijf alle voorzorgsmaatregelen in 
acht nemen. 
 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
Technische  beheersmaatregelen / ventilatie: 
Het gebruik van ventilatie is aanbevolen indien dit product in een gesloten ruimte wordt gebruikt, of 
wordt verwarmd boven omgevingstemperatuur of anderszins, om de omgevingsconcentraties onder de 
aanbevolen blootstellingsdrempelwaarde te houden.  
 
Blootstellingslimieten: 
Gebaseerd op de samenstelling en met toepassing van Reciproke Calculation Procedure (RCP), geven 
wij een aanbeveling voor de blootstellingslimiet voor Totale Koolwaterstoffen: 
 
Nafta (aardolie), zwaar gehydrogeneerd; 
 TGG: 1200 mg/m3 (184ppm) 
 
Persoonlijke bescherming: 
Algemeen advies: 
De keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van het gevaar van het 
product, de werkplek en de wijze waarop met het product wordt omgegaan. In het algemeen, bevelen 
wij aan dat als minimale voorzorgsmaatregel gebruik wordt gemaakt van een veiligheidsbril met 
zijkleppen en werkkleding die bescherming geeft aan armen, benen en lichaam. Bovendien moet elke 
persoon welke het gebied betreedt waar met dit product wordt omgegaan op zijn minst een 
veiligheidsbril met zijkleppen dragen. 
 
Speciaal advies: 
Gebaseerd en beperkt tot de ervaringen met dit product achten wij onderstaand advies voldoende 
bescherming geeft voor de professionele gebruiker. 
 
Ademhalingsbescherming: 
Indien de concentraties in de lucht boven de limietwaarden genoemd in deze sectie kunnen komen, is 
het aanbevolen om te gebruiken een half-gelaats filtermasker te bescherming van overmatige 
blootstelling bij inademing. Geschikt filtermateriaal hangt af van de hoeveelheid en soort chemicalie 
dat wordt gebruikt op de werkplek, maar filtermateriaal van het soort ‘A’ of vergelijkbaar kan 
overwogen worden. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    PETROLEUM 

  Herzieningsdatum: 27-01-2004 
 
8.  Vervolg maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
Handbescherming: 
Bij het omgaan met dit product, is het aanbevolen om te dragen chemisch bestendige handschoenen. 
De keuze van geschikte beschermende handschoenen hangt af van de werkomstandigheden en van de 
gebruikte chemicaliën, maar we hebben gunstige ervaringen met handschoenen gemaakt van nitril. 
Handschoenen moeten direct vervangen worden indien ze tekenen van slijtage vertonen. 
 
Oogbescherming   : Zie algemeen advies. 
Huid -/ lichaambescherming : Zie algemeen advies. 
 
9. Fysische- en chemische eigenschappen 
 
Fysische toestand   : vloeistof 
Vorm/kleur    : heldere kleurloze vloeistof 
Geur     : alifatische koolwaterstof geur 
Kookpunt/kooktraject   : 180-217°C 
Vlampunt gr.C    : 62°C 
Vries/smeltpunt    : < -20°C 
Viscositeit (25°C)                             : 1.64 mm2/s 
Viscositeit (40°C)   : 1.32 mm2/s  
Dampdichtheid (101.3 kPa/air=1) : >1.00         
Zelfontbrandingstemperatuur  : > 200°C 
Oplosbaar in water (20 °C)         :  < 0.10Gew%        
Explosiegrenzen (vol % in lucht) : 0,6 – 7.0 vol%  
Dampdruk (20°C)   : 0.05 kPa 
Dampdruk (38°C)   : 0.2 kPa 
Dampdruk (50°C)   : 0.4 kPa 
Dichtheid (15°C)   : 0.790 kg/dm3 
Verdampingssnelheid   : 0.025 (n-Butylacetaat=1)  
Moleculairgewicht   : 158 berekend 
Thermische uitzettingscoëfficient : 0.00095 grC (vloeistof) 
Materiaal is niet hygroscopisch.  
 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Risico van gevaarlijke polymerisatie: Nee  
Te vermijden omstandigheden i.v.m. polymerisatie: n.v.t. 
Stabiliteit: Stabiel 
Te vermijden omstandigheden i.v.m. instabiliteit: n.v.t. 
Te vermijden materialen/omstandigheden i.v.m. inkompatibiliteit: Sterk oxiderende stoffen. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    PETROLEUM 

  Herzieningsdatum: 27-01-2004 
 
11. Toxicologische informatie 
 
Acuut: 
Ogen:  
Kan hinder veroorzaken voor de ogen maar zal het oogweefsel niet beschadigen. 
 
Huid:  
Lage toxiciteit. Herhaald of langdurig contact kan de huid uitdrogen en ontvetten, en kan hinder voor 
de huid en dermatitis veroorzaken. 
 
Inademen:  
Dampconcentraties boven de aanbevolen blootstelling limieten zijn irriterend voor de ogen en de 
ademhalingswegen, kunnen hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken, zijn bedwelmend en kunnen 
mogelijk andere effecten vertonen op het centraal zenuwstelsel. 
 
Inslikken:   
Kleine hoeveelheden vloeistof in de luchtwegen ingeademd tijdens inslikken, of bij braken kunnen 
bronchopneumonie of longoedeem veroorzaken. Minimale toxiciteit. 
 
12. Milieu Informatie 
 
Mobiliteit: 
Deze stof is uiterst vluchtig en zal snel verdampen naar de lucht indien het vrijkomt op het water. 
 
Afbreekbaarheid: 
Deze stof  kan in de lucht snel ontleden. Naar verwachting biodegradeert deze stof snel in is  
gemakkelijk biodegradeerbaar volgens OECD richtlijnen. Naar verwachting wordt deze stof 
verwijderd in een afvalwaterbehandelingsinstallatie.    
 
Ecotoxiciteit en bioaccumlatie: 
Geen acute giftigheid te verwachten voor waterorganismen bij het maximum wateroplosbaarheid van 
dit product. Lange termijn nadelige effecten voor water organismen zijn niet te verwachten. 
 
13. Instructies voor verwijdering 
 
De onderstaande gegeven aanbevelingen zijn alleen van toepassing op het product zoals aangeleverd. 
Combinatie met andere materialen kan een andere verwijderingsroute vereisen. Raadpleeg in geval 
van twijfel de plaatselijke autoriteiten. Om lege vaten voor hergebruik of verdere verwijdering 
geschikt te maken dan zal dit moeten worden uitgevoerd door een erkende instelling. In ieder geval 
moet u wel voldoen aan EG-, Nationale- en Plaatselijke Bepalingen ten aanzien van afval 
verwijdering. 
Dit product is niet geschikt voor afvoer naar vuilstortterreinen, via riolering, afwateringen, natuurlijke 
beekjes of rivieren. Dit product is asvrij en kan direct worden verbrand in geschikte apparatuur. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    PETROLEUM 

  Herzieningsdatum: 27-01-2004 
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 
LAND (spoor/weg) (RID/ADR) Dit product valt niet onder de voorschriften voor weg/spoor  
                                                                 transport 
 
Binnenwateren  (ADNR) 
Klasse   : 9 
VN nummer  : 9003 
Juiste verzendnaam : 9002, stoffen met FP>61°C en ten hoogste 100°C, NEG (Iso & n-decaan), 9 
 
Zee (IMDG):  Dit product valt niet onder de voorschriften voor zeetransport 
 
Lucht (ICAO/IATA): Dit product valt niet onder de voorschriften voor luchttransport 
 
15. Wettelijk verplichte informatie 
 
Richtlijnen met betrekking tot de etikettering volgens EEG-richtlijnen.  
Classificatie/symbool: schadelijk/Xn 
Geldende EEG richtlijn: Gevaarlijke Preparaten Richtlijn 67/548/EEG conform laatst wijziging. 
 
Naam op het etiket: 
Nafta (aardolie), zwaar gehydrogeneerd. 
 
Aard van het gevaar:  
R65:  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
Veiligheid: 
S23:  Gas/Rook/damp/spuitnevel niet inademen. 
S24: Aanraking met de huid vermijden. 
S62: Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of                                     
         het etiket tonen. 
 
Nota H is van toepassing. Indeling volgens Annex I voor de aangegeven gevaarseigenschappen. Self-
classificatie is toegepast voor de niet vermelde eigenschappen. Nota P van Annex I is van toepassing. 
Benzeenconcentratie is van < 0.1% (gew). 
 
16. Aansprakelijkheid 
 
Herziening van het blad d.d. 06-11-2002  
De  bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in deze productinformatie genoemde product en de 
daarbij vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer wanneer het product samen 
met andere producten wordt gebruikt en of wanneer het product wordt toegepast in een proces. 
Alhoewel dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is samengesteld kan Bleko Chemie B.V. 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen, die eventueel uit het gebruik van 
dit product kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens 
volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product. 
 
BLEKO CHEMIE B.V. 
HET LENTFERT 3 
7547 SN  ENSCHEDE 
TEL: 053-4315835  www.blekochemie.nl  
FAX: 053-4315430  info@blekochemie.nl  
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