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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

T-CUT ORIGINAL

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM T-CUT ORIGINAL

PRODUCTNR. TCT501, TCO005, TCT375, TCT506, TCT504, SFD103, NCR500, TCT525, TCT511, HBL024, INT015, 
SFD102, INT019, PTC375, TCT304, TCO002

INTERNE REFERENTIE C

TOEPASSING Onderhoudsmiddel voor auto´s

TETROSYL LIMITEDLEVERANCIER
BEVIS GREEN WORKS

WALMERSLEY

BURY

BL9 6RE

0161 764 5981

0161 797 5899

info@tetrosyl.com

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Ontvlambaar. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

CLASSIFICATIE N;R51/53. R10, R66.

MILIEU

Het product bevat een stof die vergiftig is voor in het water levende organismen en die in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
effecten kan veroorzaken.

GEZONDHEID VOOR DE MENS

Zie punt 11 voor verdere informatie over gezondheidsgevaar.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EEC (EINECS) 

NR.

Naam ClassificatieCAS-nr. Inhoud

215-647-6AMMONIAK...% C;R34 N;R501336-21-6 <1%

ETHOMEEN S12 Xn;R22. C;R34. N;R50.25307-17-9 1-5%

265-185-4PETROLEUM DISTILLATES Xn;R65. N;R51/53. R10,R66.64742-82-1 10-30%

265-149-8PETROLEUM DISTILLATES Xn;R65. N;R51/53. R66.64742-47-8 30-60%

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

ALGEMENE INFORMATIE

Slachtoffer van de besmettingsbron verwijderen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen!

INADEMING

Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en laat een ambulance komen. Let er op dat de symptomen van longoedeem 
(ademnood) binnen 24 uur na blootstelling kunnen optreden. Neem dit informatieblad mee. Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging 
leggen en zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen.

INSLIKKEN

Spoel onmiddellijk de mond en drink veel water of melk. Blijf bij het slachtoffer. Niet laten overgeven. Houd bij overgeven het hoofd naar 
beneden. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis en neem het informatieblad mee.

CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Een arts om specifiek advies vragen. Verbranding: 
onmiddellijk spoelen met water. Verwijder tijdens het spoelen kleding die niet is vastgebrand. Laat een ambulance komen. Ga tijdens het 
vervoer door met spoelen.
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CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren. 
Onmiddellijk naar ziekenhuis of oogarts brengen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Voorzichtig,  risico van vorming van toxische en bijtende gassen.

SPECIFIEKE GEVAREN

Bij brand kunnen toxische en bijtende gassen vrijkomen.

BESCHERMENDE UITRUSTING  VOOR BRANDWEERLIEDEN

Verlaat onmiddellijk de gevarenzone.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Bij lekken: pas op voor gladde vloeren en 
oppervlakken.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Het product mag niet weggegooid worden in de natuur,  maar moet volgens afspraak met de lokale autoriteiten verzameld en ingeleverd 
worden.

REINIGINGSMETHODEN

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. Bij hantering van gemorste hoeveelheid dient men de sectie betreffende toepasselijke 
beschermende maatregelen te raadplegen. Absorbeer afval met onbrandbaar,  absorberend materiaal.  Goed ventileren. Niet in grote 
hoeveelheden in het riool laten weglopen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen. Vet altijd verwijderen met water en zeep of een reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik 
nooit organische oplosmiddelen. Nauwgezette persoonlijke hygiëne is noodzakelijk. Handen en vuile plekken met water en zeep wassen,  
voor het verlaten van de werkplaats. Niet eten,  drinken of roken tijdens gebruik.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Weghouden van hitte,  vonken en open vuur. Bewaren in een goed afgesloten,  originele container op een droge en koele plek.

OPSLAG CLASSIFICATIE

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

STD ST - ppmLT - ppm LT - mg/m3 ST - mg/m3Naam

18  mg/m3WEL 25  mg/m3AMMONIAK...%

600  mg/m3WELPETROLEUM DISTILLATES

800  mg/m3WELPETROLEUM DISTILLATES

BESCHERMENDE UITRUSTING

VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKING

Mechanische luchtregeling gebruiken om concentraties van dampen in de lucht beneden de van toepassing zijnde maximaal toelaatbare 
drempelwaarde te houden. Oogspoelstation verschaffen.

TECHNISCHE MAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie,  waaronder geschikte plaatselijke afzuiging,  zodat de maximale blootstellingstermijn niet wordt 
overschreden.
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BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Geschikte ademhalingsbescherming dragen. Controleren of het masker goed sluit en het filter regelmatig vervangen.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Kies de meest geschikte handschoen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het 
materiaal van de handschoen. Bescherming tegen deze stof vereist speciale aandacht.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Gebruik een goed sluitende veiligheidsbril of gezichtsbescherming.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Oogspoelstation verschaffen. ELK HUID- EN ADEMHALINGSCONTACT VERMIJDEN!

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Was werkkleding vóór hergebruik. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten,  roken en gebruiken van het toilet.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag beschermende kleding.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

KLEUR Bruingeel

RELATIEVE DICHTHEID 1.060 20 VISCOSITEIT 2200 - 2600  cps 20

VLAMPUNT (°C) 38

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Geen bijzondere zorgen over stabiliteit.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Dampen kunnen hoofdpijn,  vermoeidheid,  duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

INSLIKKEN

Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken.

CONTACT MET DE HUID

Product heeft ontvettend effect op de huid.

CONTACT MET DE OGEN

Gezichtsstoornissen,  inclusief wazig zicht.

GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

INADEMING. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. HUIDCONTACT. Ontvet de huid,  kan kloven of eczeem veroorzaken. 
OOGCONTACT. Irriterend voor de ogen. OPNAME. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken.

WIJZE VAN OPNAME

Inademing. Inname. Contact met de huid en/of ogen. Absorptie door de huid.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Het product bevat stoffen die vergiftig zijn voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste 
gevolgen kunnen veroorzaken.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

ALGEMENE INFORMATIE

Bij het verwerken van afval dienen de veiligheidsmaatregelen die gelden bij het verwerken van het product in acht te worden genomen. 
Alleen specialisten mogen dit materiaal verwerken.

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ALGEMEEN Draag volledig beschermende kleding bij het werken met dit product.
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JUISTE VERVOERSNAAM FLAMMABLE LIQUID,  N.O.S. (PETROLEUM DISTILLATES,  PETROLEUM DISTILLATES)

1993UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT 3ADR-KLASSE NR

Klasse 3: Brandbare 
vloeistoffen.

ADR KLASSE IIIADR VERPAKKINGSGROEP

30GEVAARSNr. (ADR) 3ADR-ETIKET NR

3YHAZCHEM CODE 30GF1-III, 30GF1-spCEFIC TEC(R)-NR

3RID-KLASSE NR IIIRID VERPAKKINGSGROEP

1993UN-NR. ZEE 3IMDG KLASSE

IIIIMDG VERPAKKINGSGROEP F-E,  S-EEMS

See GuideMFAG Nee.MARIENE VERONTREINIGING

1993UN-NR LUCHT 3ICAO KLASSE

IIIVERPAKKINGSGROEP 

LUCHTVERVOER

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING

Milieugevaarlijk

RISICO ZINNEN

R10 Ontvlambaar.

R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VEILIGHEIDSZINNEN

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor 
gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

S37 Draag geschikte handschoenen.

S46 In geval van inslikken,  onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket 
tonen.

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

DETERGENT LABELLING

>= 30% Alifatische koolwaterstoffen,

5 - < 15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen,

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen. Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. Systeem met specifieke 
informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH),  
tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,  houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,  93/67/EEG,  93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,   inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSCOMMENTAAR

N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan.
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UITGEGEVEN DOOR

Arbo-manager.

HERZIENINGSDATUM 02/07/2008

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 20

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

Ontvlambaar.R10

Schadelijk bij opname door de mond.R22

Veroorzaakt brandwonden.R34

Irriterend voor de ademhalingswegen.R37

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.R50

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken.

R51/53

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.R65

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.R66

EXONERATIECLAUSULE

De informatie in dit document werd opgesteld op basis van onze huidige kennis; wij gaan ervan uit dat de informatie in 

overeenstemming is met de vereisten van de Richtlijn voor Gevaarlijke Stoffen, de Richtlijn voor Gevaarlijke Preparaten en de 

Richtlijn voor de Veiligheidsinformatiebladen. De informatie heeft betrekking op het specifiek vermelde materiaal en zou 

ongeldig kunnen zijn als dit materiaal in combinatie met andere materialen of in bepaalde omstandigheden of procedures wordt 

gebruikt. De toestand en het volume van de opbergruimte en het gebruik van het materiaal vallen niet onder ons gezag, maar 

onder dat van de eigenaar of de gebruiker. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gebruiker, om te 

oordelen over de volledigheid van de informatie en over de mate waarin het materiaal voor zijn specifieke omstandigheden, 

voorwaarden en gebruik geschikt is.


