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* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: HP Super

· Artikelnummer: 0781 319 805...
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Gebruikssector
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement,
dienstverlening, ambachtslieden)

· Productcategorie PC24 Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen
· Toepassing van de stof / van de bereiding Motorolie

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
ANDREAS STIHL AG & Co.KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-8-3237
Email: info@stihl.com

· Inlichtingengevende sector:
Produktmanagement Forsttechnik
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-83237

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Bel in noodgevallen (gif) Berlijn +49 (0) 30 30 686 790 (men spreekt Duits en Engels).
Inlichtingen voor transport Tel.: +49-621-60-43333 Fax: +49-621-60-92664

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt
· Gevarenpictogrammen vervalt
· Signaalwoord vervalt
· Gevarenaanduidingen vervalt
· 2.3 Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

NL

(Vervolg op blz. 2)



Bladzijde: 2/8

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 21.08.2017 Herziening van: 21.08.2017Versienummer 6

Handelsnaam: HP Super

(Vervolg van blz. 1)

45.2.9

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Hooggeraffineerde minerale olie (IP 346 DMSO extract < 3%) en additieven.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 64742-53-6
EINECS: 265-156-6
Reg.nr.: 01-2119480375-34

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte
nafteenhoudende

Asp. Tox. 1, H304

10-<25%

EC-nummer: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119457273-39

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane,
zyklische, < 2% Aromaten

Asp. Tox. 1, H304

10-<25%

Polymer Phenol, polyisobutylene derivs.

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

1-<5%

Polymer Phenol, (dimethylamino)-methyl poly isobutylene derivs.

Aquatic Chronic 3, H412

1-<5%

· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in
hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
· Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

· Na oogcontact:
Oogleden geopend houden en tenminste 15 minuten lang met veel zuiver stromend water spoelen.
Bij voortdurende klachten een arts contacteren.

· Na inslikken:
Geen braken opwekken.
Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen
alcohol bestand is.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij een brand kan vrijkomen:
Koolmonoxyde (CO)

· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:
Volledig beschermende overall aantrekken.

(Vervolg op blz. 3)
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Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Van het wateroppervlak verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen).
Bij het uitstromen van grotere hoeveelheden vloeistof indammen en verwijderen.
Uitgestroomd materiaal met onbrandbaar opzuigmiddel (b.v. zand, aarde, kiezelgoer, Vermiculite)
beperken en met het oog op de verwijdering overeenkomstig de plaatselijke bepalingen in de
daarvoor voorziene reservoirs verzamelen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Contact met ogen en huid vermijden.
Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Enkel in niet geopend origineel vat bewaren.
Het binnendringen in de grond beslist vermijden.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Opslag in een opvangruimte vereist.
· Opslagklasse: 10
· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

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

· 8.1 Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de
werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

(Vervolg op blz. 4)
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· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn.
Na het werk en vóór de pauze de huid grondig reinigen.

· Ademhalingsbescherming:
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
Bij onvoldoende afzuiging of langere inwerking is een gasmasker noodzakelijk.

· Handbescherming:
Handschoenen - oliebestendig
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de
bereiding.
Wanneer slechts een korte belasting van het handschoenmateriaal door spatten te verwachten is,
worden voor een betere aanvaarding bij de gebruikers handschoenen met gebreide drager voor een
groter draagcomfort aanbevolen.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de
degradatie.

· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van
andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit
meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf
berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening
mee.

· Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:
Nitrilrubber
Sterkte  0,35 mm.

· Oogbescherming: Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
· Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar
Kleur: blauw-groen

· Geur: Zwak, karakteristiek
· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde: Niet bepaald.

· Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: Niet bepaald.

· Gietpunt -48°C

· Vlampunt: 118°C (Pensky-Martens)

· Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.

· Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

(Vervolg op blz. 5)
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· Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de
vo rm ing van on tp lo f f i ngsgevaar l i j ke damp- /
luchtmengsels is mogelijk.

· Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 0,6 Vol %
Bovenste: 7 Vol %

· Dampspanning: Niet bepaald.

Dichtheid bij 20°C: 0,866 g/cm³ (DIN 51757)
· Relatieve dichtheid Niet bepaald.
· Dampdichtheid Niet bepaald.
· Verdampingssnelheid Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet bepaald.

· Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch bij 40°C: 46,24 mm²/s

· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.2 Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· 10.4 Te vermijden omstandigheden Ontstekingsbronnen.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Niet van toepassing bij gebruik overeenkomstig de bepalingen en bij opslag overeenkomstig de
voorschriften.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Primaire aandoening:
· Huidcorrosie/-irritatie
Langer en herhaald contact met het product beïnvloedt de natuurlijke vetvoorziening van de huid en
leidt tot het uitdrogen van de huid. Het product kan dan via de huid opgenomen worden.
Frequent en voortdurend huidcontact kunnen tot huidirritatie leiden.

· Ernstig oogletsel/oogirritatie Spetters kunnen tot tijdelijke oogprikkeling leiden.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Bij gevoelige personen kunnen allergische reacties optreden. Dit geldt ook beneden de vastgelegde
expositiegrenswaarden.

· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
· Mutageniteit in geslachtscellen
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 6)
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· Kankerverwekkendheid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Een deel van de bestanddelen is biologisch afbreekbaar.
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Componenten:
Uitgestroomd product kan leiden tot de vorming van een film op het wateroppervlak waardoor de
zuurstofuitwisseling verminderd wordt en organismen afsterven.

· 12.3 Bioaccumulatie Kan organismen ophopen.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens
en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of
persistentie)
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:
Het product is geschikt voor recycling in geschikte en toegelaten installaties. Eventueel moet de
afval als speciale afval verwijderd worden.
De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op grond van het waarschijnlijke gebruik van het
product.

· Europese afvalcatalogus

13 02 05* niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:
De verpakking dient volgens de verpakkingsverordening verwijderd te worden.
De verpakking kan na reiniging opnieuw gebruikt worden of gerecycled worden.

NL
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren:
· Marine pollutant: Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II
bij Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

· Transport/verdere gegevens: G e e n g e v a a r o v e r e e n k o m s t i g d e
bovengenoemde verordeningen.

· VN "Model Regulation": vervalt

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof
of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

64742-54-7 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende

64742-53-6 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende

64741-89-5 destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte paraffinehoudende

64742-55-8 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende

64742-56-9 destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende

64742-65-0 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

64742-94-5 solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch

64742-52-5 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende

· SZW-lijst van mutagene stoffen

64742-54-7 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende

64742-53-6 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende

64741-89-5 destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte paraffinehoudende

64742-55-8 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende

64742-56-9 destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende

64742-65-0 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

64742-94-5 solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch

64742-52-5 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.
(Vervolg op blz. 8)
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· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Richtlijn 2012/18/EU
· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I
geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens
en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of
persistentie)
WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector:
De veilingheidsgegevensbladeren werden samen met het Umweltkanzlei Dr. Rhein Beratungs- und
Prüfgesellschaft mbH, +49 5066 900990 opgesteld.

· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NL


