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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN DE ONDERNEMING 
 
PRODUCT 
 
Naam:    E85 
 
Voorgenomen gebruik:               Bio Brandstof voor motoren met vonkontsteking 

    
      
 
Leverancier:   Den Hartog BV                       tel.  0184-661275 

Postbus 5                               fax  0184-662739 
2964 ZG  Groot-Ammers 

 
BIJ NOODGEVALLEN:           tel.  030-2748888                  (NVIC – Bilthoven) 
  
 
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
2.1. INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL  
 
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 
 
Gevarenklassen / Gevarencategorieën    Gevarenaanduidingen 
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2    H225 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2    H315 
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2A   H319 
Aspiratiegevaar, Categorie 1     H304 
Giftig voor de voortplanting, Categorie 2    H361 
Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B   H340 
Kankerverwekkendvermogen, Categorie 1B   H350 
Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige  H336 
blootstelling, Categorie 3; Verdovende effecten.;  
Inademing 
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Gevaar   H412 
op de lange termijn, Categorie 3 
 
2.2. ETIKETTERINGSELEMENTEN 
 
Etiketteringselementen overeenkomstig Verordering (EG) Nr. 1272/2008 
 
Gevarenpictogram(men): 
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Signaalwoord(en):  Gevaar  
 
 
 
Gevarenaanduiding(en): 
 
H225:  Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H304:  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.   
H315:  Veroorzaakt huidirritatie.   
H319:  Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H336:  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.   
H340:  Kan genetische schade veroorzaken.   
H350:  Kan kanker veroorzaken.   
H361:  Kan mogelijks het ongeboren kind schaden.   
H412:  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 
Veiligheidsaanbeveling(en): 
 
P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.   
P210: Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.   
P280: Beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming dragen   
P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.   
P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.   
P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren. 
 
 
2.3. ANDERE GEVAREN 
 
Fysische / Chemische gevaren: 
De dampen zijn zwaarder dan lucht. Dampen kunnen zich langs het grondoppervlak verplaatsen en bij veraf gelegen 
ontstekingsbronnen komen, met het gevaar van terugslaande brand. De vloeistof verdampt snel en kan ontbranden, 
waarbij een steekvlam ontstaat of, in een besloten ruimte, zich een explosie voordoet. Bij het pompen kunnen 
elektrostatische ladingen ontstaan. Elektrostatische ontlading kan brand veroorzaken. Kan bij gebruik een 
ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. 
 
Gevaren voor de gezondheid: 
In lichte mate irriterend voor de luchtwegen. Een bestanddeel van deze stof kan, of bestanddelen van deze 
stof kunnen, kanker veroorzaken. Dit product bevat benzeen, een substantie die leukemie kan veroorzaken (AML: 
acute myelogene leukemie). Kan MDS (myelodysplastisch syndroom) veroorzaken.. 
 
Milieugevaren: 
Anders dan andere bestanddelen van benzine is ethanol mengbaar met water. 
 
 
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
3.1. STOFFEN   
Niet van toepassing. Dit product is gereglementeerd als een mengsel. 
 
3.2. MENGSELS 
Complex mengsel van koolwaterstoffen bestaande uit paraffinen,cycloparaffinen, aromatische en olefinische 
koolwaterstoffen (metinbegrip van benzeen in een hoeveelheid van max. 1,0% v/v), metkoolstofgetallen voornamelijk 
van C4 tot C12. Bevat geoxygeneerde koolwaterstoffen, waaronder ethanol of andere alcoholen. Kan tevens diverse 
additieven bevatten, elk in een concentratie van <0,1% v/v. 
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Te rapporteren gevaarlijke stof(fen) in overeenstemming met de classificatiecriteria en/of met een 
grenswaarde voor blootstelling (OEL) 
 
Chemische naam   CAS-nr.  EC-nummer  REACH registratie nr.   Conc. 
 
Benzine, laagkokende  86290-81-5  289-220-8  01-2119471335-39   15,00% 
nafta 
Ethanol    64-17-5  200-578-6  01-2119457610-43   85,00%  
 
 
 
Chemische naam   Gevarenklasse en -categorie    Gevarenaanduidingen 
 
Benzine, laagkokende   Ontvl. vlst., 1; Skin Corr., 2; Asp. Tox.,   H224; H315; H304; H361; 
Nafta    1; Repr., 2; Muta., 1B; Carc., 1B; STOT   H340; H350; H336; H411; 
    SE, 3; Aquatic Chronic, 2; 
Ethanol    Ontvl. vlst., 2; Eye Dam., 2;    H225; H319; 
 
 
 
Extra informatie :   Bevat toluene, CAS # 108-88-3. Bevat xyleen (mengsel van 
    isomeren), CAS nr. 1330-20-7. Bevat cyclohexaan, CAS nr. 
    110-82-7. Bevat ethylbenzeen, CAS nr. 100-41-4. Bevat nhexaan, 
    CAS nr. 110-54-3. Bevat trimethylbenzeen (alle 
    isomeren), CAS# 25551-13-7. Bevat cumeen, CAS nr. 98-82-8 
    Bevat benzeen, CAS # 71-43-2. Bevat naftaleen, CAS nr. 91-20-3. 
 
    Dit mengsel bevat geen in REACH geregistreerde stoffen die 
    beschouwd worden als een PBT of een vPvB. 
 
    Raadpleeg Hoofdstuk 16 voor de volledige tekst of R- en H 
 
 
 
 
 
4. EERSTE HULP MAATREGELEN 
 
4.1. BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
INADEMING 
In de frisse lucht brengen. Als er geen snel herstel optreedt,naar dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen voor verdere 
behandeling. 
     
CONTACT MET DE HUID 
Verwijder verontreinigde kleding. Spoel onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten met grote hoeveelheden water, 
daarna, indien aanwezig, wassen met water en zeep. Bij het optreden van roodheid, zwelling, pijn en/of blaren 
vervoeren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een verdere medische behandeling. 
 
CONTACT MET DE OGEN 
Ogen met water uitspoelen terwijl de oogleden open worden gehouden. Geef de ogen een half uur rust. Indien 
roodheid, branderig gevoel, vertroebeld gezichtsvermogen of gezwollenheid aanhouden, naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis brengen voor verdere behandeling. 
 
INSLIKKEN 
Bij doorslikken niet laten overgeven: vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij 
spontaan overgeven, houdt het hoofd tussen de knieën om inademing te voorkomen. Indien een van de volgende met 
vertraging optredende verschijnselen of symptomen zich binnen 6 uur voordoen, het slachtoffer overbrengen naar de 
dichtstbijzijnde medische inrichting: koorts van meer dan 38.3°C, kortademigheid, beklemming op de borst of 
aanhoudende hoest of piepende ademhaling. 
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4.2. BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN 
Tekenen en symptomen van huidirritatie kunnen een branderig gevoel, roodheid of zwelling omvatten. Irritatie van de 
ogen kan voorkomen in de vorm van een branderig gevoel in de ogen en tijdelijke rode verkleuring van de ogen. 
Indien materiaal binnendringt in de longen, kan dit onder andere resulteren in de volgende verschijnselen en 
symptomen: hoesten, naar adem snakken, piepende ademhaling, moeilijkheden met ademhaling, beklemming op de 
borst, kortademigheid en/of koorts. De traumatisering van de ademhalingswegen kan zich enkele uren na de 
blootstelling openbaren. Inademing van damp in hoge concentraties kan tot verzwakking van het centrale 
zenuwstelsel (CZS) leiden, dat kan resulteren in duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, misselijkheid 
en verlies van coördinatie. Voortdurende inademing kan tot verlies van bewustzijn en tot de dood leiden. Mogelijke 
effecten op het gehoor kunnen tijdelijke vermindering van het gehoor en/of suizen van de oren zijn. 
    
 
4.3. VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE 
BEHANDELING 
Behandel symptomatisch. 
Personen die behandeld worden met disulfiram (Antabuse®) dienen zich er rekenschap van te geven dat de 
ethylalcohol in dit product even gevaarlijk voor hen is als alcohol uit welke andere bron dan ook. Aan disulfiram 
gerelateerde reacties (braken, hoofdpijn en zelfs collaps) kunnen optreden na inname van zelfs geringe 
hoeveelheden alcohol en er is ook beschreven dat deze reacties optreden na huidcontact. 

 
 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
5.1. BLUSMIDDELEN 
Alcoholbestendig schuim, sproeistraal water of waternevel. Droog chemisch poeder, kooldioxide, zand of aarde mag 
alleen gebruikt worden bij kleine branden. Ongeschikte blusmiddelen:  Gebruik geen direkte water straal op 
brandende produkten, dit kan leiden tot een stoom explosie of het vuur verspreiden. Gelijktijdig gebruik van schuim en 
water op dezelfde oppervlakte dient vermeden te worden, water breekt schuim af. 
 
5.2. SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT 
Gevaarlijke verbrandingsproducten kunnen zijn: Een complex mengsel van in de lucht gedragen vaste en vloeibare 
deeltjes en gassen (rook). Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan. Niet geïdentificeerde organische 
en anorganische verbindingen. Damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond; ontsteking op afstand is 
mogelijk. Drijft op het water en kan weer ontstoken worden. Ethanol brandt met een rookvrije blauwe vlam die niet 
altijd zichtbaar is bij normaal licht. 
 
5.3. ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN 
De juiste beschermende apparatuur waaronder tegen chemicaliën beschermende handschoenen moet gedragen 
worden. Een tegen chemicaliën bestand pak is geïndiceerd als er een groot contact met gemorst product verwacht 
wordt. Bij het benaderen van een brand in een afgesloten ruimte moet er een onafhankelijk ademhalingstoestel 
gebruikt worden. Kies kleding voor brandweerlieden die goedgekeurd is volgens relevante normen (bv. Europa: 
EN469). 
 
Indien mogelijk de houders uit de gevarenzone verwijderen. Als de brand niet kan worden geblust, moet onmiddellijk 
geëvacueerd worden. Afvalstoffen vasthouden op de verontreinigde plekken om te voorkomen dat deze 
binnendringen in afvoerkanalen (riolen), sloten en waterwegen. 
 
 
 
 
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 
6.1. PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES 

 
MELDINGSPROCEDURES 
In geval van verontreiniging of accidentele lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en alle van kracht zijnde 
reglementeringen naleven. 
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BESCHERMINGSMAATREGELEN 
Vermijd contact met gemorst of vrijgekomen materiaal. Trek verontreinigde kleding onmiddellijk 
uit. Voor adviezen met betrekking tot de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen, zie 
hoofdstuk 8 van dit Veiligheidsinformatieblad. Voor adviezen met betrekking tot het afvoeren van 
gemorst materiaal, zie hoofdstuk 13 van dit Veiligheidsinformatieblad. Neem alle lokale en internationale wetgeving in 
acht. Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Evacueer alle 
niet noodzakelijke personen. Ventileer de verontreinigde ruimte grondig. Bij verontreiniging van 
een terrein kan het nodig zijn om een expert om advies te vragen. Zorg voor elektrische 
continuïteit door alle apparaten met elkaar te verbinden en te aarden. Maatregelen treffen tegen 
ontladingen van statische electriciteit. 
 
Voor niet-hulpverlenend personeel: Damp en rook niet inademen. Geen elektrische apparatuur in werking  stellen.  
Voor hulpverleners: Damp kan zich over aanzienlijke afstanden verplaatsen, zowel boven als onder niveau van 
begane grond. Damp heeft de neiging om zich te verplaatsen via eventuele ondergrondse inrichtingen  
(afvoerkanalen, pijpleidingen, kabelgoten). Lekken dichten, indien mogelijk zonder persoonlijke risico's. Alle 
ontstekingsbronnen in de omgeving verwijderen. Evacueer al het personeel. Probeer de damp te verspreiden of de 
damp naar een veilige plaats te laten stromen met behulp van bijvoorbeeld een nevelspray. 
 

 
6.2. MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN 
Maatregelen nemen om de effecten op grondwater tot minimum te beperken. Afvalstoffen vasthouden op de 
verontreinigde plekken om te voorkomen dat deze binnendringen in afvoerkanalen (riolen), sloten en waterwegen. 
Voorkom verspreiding en het verontreinigen van de riolering, sloten of rivieren door indammen met zand, aarde, of 
andere geschikte materialen. 

          
6.3. INSLUITING- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL 
Bij grote hoeveelheden gemorste vloeistof (> 1 vat) met een mechanisch hulpmiddel zoals een vacuümwagen 
overbrengen naar een bergingsvat om terug te winnen of veilig af te voeren. Spoel geen restanten weg met water. 
Bewaar als verontreinigd afval. Laat restanten verdampen of absorbeer met een geschikt absorptiemiddel, en voer op 
een veilige wijze af. Verwijder verontreinigde grond, en voer op een veilige wijze af. Bij kleine hoeveelheden gemorste 
vloeistof (< 1 vat) met een mechanisch hulpmiddel overbrengen naar een van een etiket voorzien, alsluitbaar vat om 
terug te winnen of veilig af te voeren. Laat restanten verdampen of absorbeer met een geschikt absorptiemiddel, en 
voer op een veilige wijze af. Verwijder verontreinigde grond, en voer op een veilige wijze af. Maatregelen treffen tegen 
ontladingen van statische electriciteit.  
 

 
6.4. VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN 
Zie rubrieken 8 en 13. 

 
 
7. HANTERING EN OPSLAG 
 
7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 
Niet eten of drinken tijdens gebruik. Doof open vuur. Niet roken. Verwijder ontstekingsbronnen. Voorkom het ontstaan 
van vonken. Nooit met de mond aanzuigen om over te hevelen. Damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over 
de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Blootstelling vermijden. Zorg voor juiste afvoer van verontreinigde lompen 
of reinigingsmaterialen om brand te voorkomen. Maak gebruik van plaatselijke afzuiging indien er risico bestaat van 
inademing van dampen, nevels of drijfgassen. Bij het pompen kunnen elektrostatische ladingen ontstaan. 
Elektrostatische ontlading kan brand veroorzaken.  Pas op voor verwerkingsomstandigheden waarbij extra risico's 
ontstaan als gevolg van ophoping van statische ladingen. Dit zijn, maar is niet beperkt tot, pompen (vooral bij hoge 
doorstroomsnelheden), mengen, filteren, 'splash filling', reinigen en vullen van tanks en containers, stalen afnemen, 
ladingen overhevelen, vacuüm trekken en mechanische bewegingen. Zorg voor elektrische continuïteit door alle 
apparatuur door te verbinden en te aarden. Beperk tijdens het pompen de stromingssnelheid in de leiding om opbouw 
van statische elektriciteit te vermijden (<= 1 m/sec tot pijp over een afstand van twee maal zijn diameter is 
ondergedompeld, daarna <= 7 m/sec). Voorkom spatten bij het vullen. GEEN perslucht gebruiken voor vullen, legen 
of behandelen. Wacht 2 minuten na het vullen van een tank (als het gaat om de tank van een tankauto bijvoorbeeld) 
alvorens luiken of mangaten te openen. Wacht 30 minuten na het vullen van een tank (als het gaat om 
een grote opslagtank) alvorens luiken of mangaten te openen.  
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7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN 
Opslag in vaten en kleine containers: Vaten sluiten wanneer ze niet in gebruik zijn. Vaten mogen tot maximaal 3 hoog 
gestapeld worden. Maak gebruik van deugdelijk geëtiketteerde en afsluitbare houders. Verpakt product dient goed 
afgesloten te blijven en opgeslagen te worden in een van een omringende wand (dijk) voorziene plek met goede 
ventilatie, uit de buurt van ontstekingsbronnen en andere hittebronnen. Tref afdoende voorzorgsmaatregelen bij het 
openen van afgedichte houders in verband met de mogelijke opbouw van druk tijdens opslag. Opslag in tanks: 
Opslagtanks moeten speciaal ontworpen zijn voor gebruik met dit product. Bulkopslagtanks dienen van een 
omwalling voorzien te worden. Plaats tanks op afstand van hittebronnen en andere ontstekingsbronnen. 
Schoonmaak, inspectie en onderhoud van opslagtanks is specialistisch werk met gebruik van strikte procedures en 
voorzorgsmaatregelen. 
 
 
7.3. SPECIFIEK EINDGEBRUIK:  Rubriek 1 informeert over geïdentificeerd eindgebruik.  Geen industrie of sector 
specifieke aanbevelingen beschikbaar. 

 
 
 
 

 
 
8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
8.1. CONTROLEPARAMETERS 
 
BLOOTSTELLINGSGRENSWAARDEN 
 
Blootstellingsgrenzen/normen (Opmerking : Blootstellingsgrenzen zijn niet optelbaar) 
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8.2. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING 
 
TECHNISCHE MAATREGELEN 
De beschermingsgraad en de aard van de vereiste beschermingsmiddelen hangen af van de mogelijke 
blootstellingscondities. Te overwegen beschermingsmaatregelen: 
Explosievaste ventilatie-uitrusting gebruiken om onder de blootstellingsgrenzen te blijven. 

 
PERSOONLIJKE BESCHERMING 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan aanbevolen nationale standaarden. Controleren bij 
PBMleveranciers.  De verstrekte informatie is opgesteld conform de PPE-richtlijn (Council Directive 89/686/EEC) en 
de standaards van de Europese Commissie voor standaardisatie (CEN). 
 
Ademhalingsbescherming:    
Wanneer technische maatregelen de concentratie in de lucht niet op een adequaat niveau houden om de gezondheid 
van de medewerker te beschermen, selecteer dan apparatuur voor adembescherming, geschikt voor de specifieke 
gebruikscondities en die voldoet aan de relevante wetgeving. Controleer geschiktheid bij de leverancier van de 
adembeschermingsapparatuur. Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter mogelijk is, selecteer dan een 
geschikte combinatie van masker en filter. Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter ongeschikt is (hoge 
luchtconcentratie, risico van zuurstoftekort, besloten ruimte), gebruik dan geschikte adembeschermingsapparatuur 
met positieve druk. Alle adembeschermingsapparatuur en het gebruik ervan dient in overeenstemming met de 
plaatselijke regelgeving te zijn. Selecteer een filter dat geschikt is voor een combinatie van deeltjes/organische 
gassen en dampen [Type A/Type Pkookpunt > 65 °C (149 °F)] en dat voldoet aan EN14387 en EN143. 
 
Handbescherming:    
'Persoonlijke hygiëne is van groot belang voor een effectieve verzorging van de handen. Handschoenen alleen 
dragen over schone handen. Na het gebruik van handschoenen moeten de handen grondig gewassen en gedroogd 
worden. Gebruik van niet geparfumeerde vochtinbrengende crème wordt aanbevolen. De geschiktheid en de 
duurzaamheid van een handschoen hangt af van het gebruik, b.v. van het aantal malen contact en van de duur van 
het contact, en de mate waarin ze bestand zijn tegen chemicaliën van het materiaal van de handschoen, van de 
vaardigheid. Vraag altijd advies aan handschoenleveranciers. Verontreinigde handschoenen dienen vervangen te 
worden. Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van meer van 240 minuten, 
waarbij de voorkeur gegeven wordt aan meer dan 480 minuten in die gevallen waarin geschikte handschoenen 
geïdentificeerd kunnen worden. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen wij hetzelfde aan, maar zijn ons 
ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn en 
in dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en 
tijdige vervanging gevolgd worden. De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de 
handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal 
waarvan de handschoenen gemaakt zijn. Gebruik handschoenen die voldoen aan een relevante norm 
(bijv. Europa EN374, US F739). Bij langdurig of vaak optredende contact kunnen handschoenen van nitriel geschikt  
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zijn. (doorbreektijd van > 240 minuten.) Voor bescherming tegen incidenteel contact of spatten kunnen handschoenen 
van neopreen of PVC afdoende zijn. 
 
Oogbescherming:   Chemische veiligheidsbril (chemische ruimzichtbril). Als een plaatselijke risicobeoordeling het zo 
bepaalt, dan hoeft een chemische veiligheidsbril niet vereist te zijn en kan een gewone veiligheidsbril de ogen 
voldoende beschermen. Goedgekeurd volgens EU Norm EN166. 

 
Huid- en lichaamsbescherming:     
Chemisch bestendige handschoenen of kaphandschoenen, laarzen en voorschoot (indien er kans op spatten is).  
Beschermende kleding die goedgekeurd is volgens EU-norm EN14605. 
 
Specifieke hygiënemaatregelen:    
Ten allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen, zoals zich wassen na het omgaan met het product en 
voor het eten, drinken en/of roken.  De werkkledij en de beschermingsmiddelen regelmatig wassen om de 
verontreinigingen te verwijderen. Werp verontreinigde kledij en schoeisel weg indien reiniging onmogelijk is. Beoefen 
schone werkpraktijken. 
 
BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING 
Lokale aanwijzingen voor emissielimieten voor vluchtige stoffen moeten in acht genomen worden bij het vrijkomen 
van uitlaatgassen die dampen bevatten. Neem de juiste maatregelen om aan de eisen van de milieu beschermings 
wetgeving te voldoen. Voorkom verontreiniging in het milieu door het advies in Rubriek 6 op te volgen. Indien nodig, 
voorkom het lozen van onopgelost materiaal naar het afval water. Afvalwater moet behandeld worden in 
gemeentelijke of in industriele afvalverwerkingsbedrijven, voordat het geloosd wordt aan het oppervlakte water. 
 
  
 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN  
 
Fysische toestand:    Vloeistof  
Kleur:   Lichtgeel 
Geur:   Koolwaterstof 
Geurdrempel:   Geen gegevens beschikbaar 
Beginkookpunt / en kooktraject:    45ºC (113°F) -  165ºC (329°F) 
Vlampunt [Methode]:     Geen gegevens beschikbaar  
Ontvlambaarheid (Vaste stof, Gas):  Technisch onmogelijk 
Bovenste/onderste ontvlamgrenswaarden (Benaderend volume % in lucht):   1 – 19% (V) 
Dampspanning:     39,9 kPa (30 mm Hg) bij 37.8 ºC  
Soortelijk gewicht (bij 15 ºC):   0,793 g/cm3   
Zelfontstekingstemperatuur:   >250ºC  (482°F) [testmethode niet beschikbaar] 
Viscositeit:   <1 cSt  (1 mm2/sec) bij 40ºC [testmethode niet beschikbaar] 
Explosie eigenschappen:  Geen 
Oxiderende eigenschappen:  Geen 
 
 
9.2. OVERIGE INFORMATIE 

  
Elektrische geleidbaarheid: > 10.000 pS/m         
 
 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
REACTIVITEIT      Kan oxideren in de aanwezigheid van lucht. 
 
CHEMISCHE STABILITEIT     Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.   
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MOGELIJKHEID VAN GEVAARLIJKE REACTIES Een gevaarlijke reactie valt niet te verwachten als het product 

conform de vereisten wordt gehanteerd of opgeslagen..   
 
TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN  Vermijd hitte, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. 
 
NIET-COMPATIBELE MATERIALEN   Sterke oxidatiemiddelen. 
 
GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN  Product ontleedt niet bij kamertemperatuur. 
 
 
 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
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12. MILIEUGEGEVENS 
 
De gegeven informatie steunt op beschikbare gegevens over het product, de bestanddelen van het product en 
gelijksoortige producten. 
 
12.1. TOXICITEIT    
Product -- Wordt verwacht giftig te zijn voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken in het aquatisch milieu. 
 
12.2. PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID  
Biologische afbraak:  
Product -- Wordt verwacht intrinsiek biologisch afbreekbaar te zijn.   
Atmosferische oxidatie:  
Meerderheid der bestanddelen -- Wordt verwacht snel in de lucht te ontbinden. 
 
12.3. BIOACCUMULATIE  
Meerderheid der bestanddelen -- Heeft het vermogen te bioaccumuleren, alhoewel de stofwisseling of de fysische 
eigenschappen de biocencentratie zouden kunnen verminderen of de biobeschikbaarheid beperken. 
 
 
12.4. MOBILITEIT IN DE BODEM  
Meerderheid der bestanddelen -- Zeer vluchtig, zal zich snel in de lucht verspreiden.  Wordt niet verwacht af te 
scheiden naar het bezinksel en de fractie vaste stoffen in het afvalwater. 
Component met laag moleculair gewicht -- Gemiddeld vermogen om zich door de bodem te verspreiden. 
Component met hoog moleculair gewicht -- Zwak vermogen om zich door de bodem te verspreiden. 
 
12.5. RESULTATEN VAN PBT- EN zPzB-BEOORDELING 
Dit product is geen of bevat geen stof dat een PBT of een zPzB is. 
 
12.6. ANDERE NADELIGE EFFECTEN 
Op het water gevormde films kunnen de zuurstofoverdracht negatief beïnvloeden en zo schadelijk zijn 
voor organismen. Kan in het aquatisch milieu zuurstofgebrek veroorzaken 
 
 

 
 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 
De afvoeraanbevelingen gelden voor het product in de staat waarin het geleverd wordt.  Bij het afvoeren moeten de 
van kracht zijnde wetten en reglementen nageleefd worden en rekening gehouden worden met de staat waarin het af 
te voeren product verkeert.  
 
13.1. AFVALVERWERKINGSMETHODEN 

 Dit product is geschikt als vervangbrandstof voor een ingesloten gestuurde brander.  Het kan ook onder 
toezicht verbrand worden op zeer hoge temperatuur om vorming van ongewenste verbrandingsproducten te 
voorkomen.  
 
 
  

INFORMATIE OVER REGELGEVING INZAKE VERWIJDERING  
 

Europese afvalstoffencode:  13 07 02* 
 

NOTA: Deze codes worden toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief 
zijn voor de verontreinigingen die bij het effectieve gebruik van het product ontstaan.  De producent van het afval 
moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval codering toekennen. 
 
Dit product wordt als gevaarlijk afval beschouwd overeenkomstig richtlijn 91/689/EEC inzake gevaarlijk afval, en 
onderworpen aan de bepalingen van die richtlijn tenzij artikel 1(5) van die richtlijn van toepassing is. 
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Waarschuwing voor lege verpakkingen Waarschuwing m.b.t. lege verpakkingen (indien van toepassing):  Lege 
verpakkingen kunnen resten gevaarlijke stoffen bevatten en daarom gevaarlijk zijn.  Probeer lege verpakkingen niet 
opnieuw te vullen of schoon te maken zonder duidelijke instructies.  Lege vaten moeten helemaal leeg worden 
gemaakt en veilig worden opgeslagen, totdat ze op de juiste wijze geschikt zijn gemaakt voor hergebruik, of totdat ze 
worden afgevoerd.  Lege verpakkingen moeten worden opgehaald voor hergebruik, terugwinning of verwijdering door 
een daartoe bevoegd bedrijf, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften.   
 
VERPAKKING NIET ONDER DRUK ZETTEN, SNIJDEN, KNIPPEN, ZAGEN, LASSEN, SOLDEREN,  BOREN, 
SLIJPEN, VERBRIJZELEN, OF BLOOTSTELLEN AAN WARMTE, VUUR, VONKEN, STATISCHE ELEKTRICITEIT, 
OF ANDERE ONTSTEKINGSBRONNEN.  DIT KAN LEIDEN TOT EXPLOSIES MET LICHAMELIJK LETSEL OF DE 
DOOD ALS GEVOLG. 
 
 
 
14. INFORMATIE INZAKE VERVOER (ADR) 
 
 
GEBRUIKELIJKE VERPAKKING  Tankwagens, vaten 
VERVOERTEMPERATUUR  Omgevingstemperatuur 
ADR Verzendnaam   MENGSEL VAN ETHANOL EN BENZINE 
ADR klasse    3 
ADR Classificatiecode   F1 
UN Nummer:    3475 
ADR verpakkingsgroep   II 
ADR Etiket    3 
Vervoersdocument   UN3475, MENGSEL VAN ETHANOL EN BENZINE, 3, II (D/E) 
      
 
 
15. REGELGEVING 
 
15.1. SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING VOOR DE 
STOF OF HET MENGSEL 

 
Van toepassing zijnde EU richtlijnen en reglementeringen:  
  
1907/2006 [... voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkende maatregelen van Chemische stoffen ... en 
amendementen daarop] Bijlage XVII beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en artikelen aangegeven in Richtlijn 1907/2006/EG [...inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen ... en de daarop volgende 
wijzigingen] 
92/85/EEC [...betreffende zwangere werknemers...onlangs bevallen...borstvoeding...] 
2004/42/CE [betreffende de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen vanwege het gebruik van 
organische oplosmiddelen in sommige verven en vernissen en afwerkingsproducten voor voertuigen en amenderende 
richtlijn 1999/13/EC.] 
94/33/EC [...betreffende de bescherming van jonge mensen op het werk...] 
96/82/EG als verlengd bij 2003/105/EG  [ ... inzake de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken].  Product bevat een stof die onder de criteria valt die in Bijlage I zijn gedefinieerd. 
Zie de Richtlijn voor informatie over de voorwaarden met inachtneming van de hoeveelheid product dat plaatselijk is 
opgeslagen. 
111/2005/EG [...houdende voorschriften voor drugsprecursoren ... ] 
2004/37/EG [... inzake de bescherming van werknemers tegen de risico’s van kankerverwekkende stoffen of 
mutagene stoffen...] 
98/24/EG [... betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van chemische stoffen op het werk ...] 
Zie Richtlijn voor informatie over de voorwaarden. 
1272/2008  [inzake indeling, etikettering and verpakking van stoffen en mengsels.. en amendementen daarop] 
 
Raadpleeg de betreffende EU/nationale verordening voor informatie over acties of beperkingen die door de/het 
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bovengenoemde Verordening(en)/Directief(Directieven) worden vereist. 
 
 

 
15.2. CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING 
 
REACH-informatie:  Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor een of meerdere bestanddelen 
aanwezig in het product. 
 
 
 
16. OVERIGE INFORMATIE 
 
BRON VAN BELANGRIJKSTE GEGEVENS 
 
De aanbevelingen zoals gepresenteerd in dit veiligheidsblad zijn gebaseerd op actuele testgegevens (voor  
zover beschikbaar), vergelijking met soortgelijke producten, en op informatie verkregen van leveranciers en zijn  
in overeenstemming met algemeen erkende regels van goed gebruik. 
 
Deze gegevens hebben slechts betrekking op het hierin vermelde product en zijn niet zonder meer geldig  
wanneer het samen met andere producten of in enig procédé wordt gebruikt. 
 
De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere  
doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn  
verplichting kennis te nemen van de toepassingsvoorschriften en hij is derhalve zelf verantwoordelijk voor het  
nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De vermelding van de  
wettelijke voorschriften zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke  
maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee overigens de  
opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de  
hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn. 
 
TOELICHTING OP DE H-CODES DIE STAAN VERMELD IN RUBRIEK 3 VAN DIT DOCUMENT (uitsluitend ter 
informatie): 
Flam. Liq. 1 H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp; Ontvlambare vloeistoffen, Cat 1 
Flam. Liq. 2 H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp; Ontvlambare vloeistoffen, Cat 2 
Flam. Liq. 3 H226: Ontvlambare vloeistof en damp; Ontvlambare vloeistoffen, Cat 3 
Acute Tox. 3 H301: Giftig bij inslikken; Acute orale toxiciteit, Cat 3 
[Acute Tox. 5 H303]: Kan schadelijk zijn bij inslikken; Acute orale toxiciteit, Cat 5 
Asp. Tox. 1 H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt; Aspiratiegevaar, Cat 1 
[Asp. Tox. 2 H305]: Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt; Aspiratiegevaar, Cat 2 
Acute Tox. 3 H311: Giftig bij contact met de huid; Acute dermale toxiciteit, Cat 3 
Skin Irrit. 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie; Huidcorrosie/-irritatie, Cat 2 
Eye Dam. 1 H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel; Ernstig oogletsel/oogirritatie, Cat 1 
Eye Irrit. 2 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie; Ernstig oogletsel/oogirritatie, Cat 2 
Acute Tox. 3 H331: Giftig bij inademing; Acute toxiciteit bij inademing, Cat 3 
Acute Tox. 4 H332: Schadelijk bij inademing; Acute toxiciteit bij inademing, Cat 
STOT SE 3 H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken; Doelorgaan eenmalig, irritatie van de luchtwegen 
STOT SE 3 H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken; Doelorgaan eenmalig, narcotische werking 
Muta. 1B H340: Kan genetische schade veroorzaken; Mutageniteit in geslachtscellen; Cat 1B 
Carc. 1A H350: Kan kanker veroorzaken; Kankerverwekkendheid, Cat 1A 
Carc. 1B H350: Kan kanker veroorzaken; Kankerverwekkendheid, Cat 1B 
Repr. 2 H361d: Kan mogelijk het ongeboren kind schaden; Voortplantingstoxiciteit, Cat 2 (Ontwikkeling) 
STOT SE 1 H370: Veroorzaakt schade aan organen; Doelorgaan, eenmalig, Cat 1 
STOT RE 1 H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling; Doelorgaan, herhaald, 
Cat 1 
STOT RE 2 H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling; Doelorgaan, 
herhaald, Cat 2 
[Aquatic Acute 2 H401]: Giftig voor in het water levende organismen; Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Cat 2 
Aquatic Chronic 2 H411: Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; Chronisch gevaar 
voor het aquatisch milieu, Cat 2 
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