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Herziening  1

VIB Nr.      30846

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

CARLUBE 15W40 DIESEL MINERAL OIL

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam CARLUBE 15W40 DIESEL MINERAL OIL

Productnr. XDP010, XDP455, YFH020, YFH199

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

Geïdentificeerde 

toepassingen

Motorolie.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

TETROSYL LIMITEDLeverancier

BEVIS GREEN WORKS

WALMERSLEY

BURY

BL9 6RE

0161 764 5981

0161 797 5899

info@tetrosyl.com

TETROSYL LIMITEDFabrikant:

BEVIS GREEN WORKS

WALMERSLEY

BURY

BL9 6RE

0161 764 5981

0161 797 5899

info@tetrosyl.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+44 (0) 161 764 5981

Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.Tel  030 274 88 88 Uitsluitend voor professionele hulpverleners.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische 

gevaren

Niet geclassificeerd.

Gezondheid voor de 

mens

Niet geclassificeerd.

Milieu Niet geclassificeerd.

Indeling (1999/45/EEG) Niet geclassificeerd.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.
Gezondheid voor de mens

Zie punt 11 voor verdere informatie over gezondheidsgevaar.
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2.2. Etiketteringselementen

Etiket Overeenkomstig (EC) No. 1272/2008

Geen pictogram nodig.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies,  de verpakking of het 

etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATE 0.5 - < 1.0%

CAS-nr.: 68649-42-3 EG-nr.: 272-028-3

Indeling (67/548/EEG)

Xi;R38,R41. 

N;R51/53.

Indeling (EG 1272/2008)

Huidirrit. 2 - H315

Ooglet. 1 - H318

Aquat. chron. 2 - H411

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Slachtoffer van de besmettingsbron verwijderen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inademing

Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inslikken

Een arts om specifiek advies vragen.

Contact met de huid

Besmette huid onmiddellijk met zeep of zacht reinigingsmiddel en water afspoelen. Doordrenkte kleding 

verwijderen en zoals hierboven beschreven wassen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen 

wijd opensperren. Wrijf niet in de ogen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie

De ernst van de beschreven symptomen zal variëren,  afhankelijk van de concentratie en de duur van de 

blootstelling. NB! Slachtoffer met het oog op eventuele vertraagde uitwerkingen ter observatie houden.

Inademing

Kan astmatische ademhalingsproblemen veroorzaken. Dampen kunnen hoofdpijn,  vermoeidheid,  duizeligheid 

en misselijkheid veroorzaken.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Kan leiden tot 

misselijkheid,  hoofdpijn,  duizeligheid en bedwelming.
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Contact met de huid

Langdurig of herhaaldelijk huidcontact kan roodheid,  jeuk,  irritatie en eczeem/vormen van kloven veroorzaken. 

Allergische uitslag.

Contact met de ogen

Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan,  inhalering van of opname 

van deze chemische stof. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

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

Ongeschikte blusmiddelen

Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal,  aangezien die de brand verspreidt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO,  CO2).

Uitzonderlijke Brand- En Ontploffingsgevaren

Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld.

Specifieke gevaren

Vuur veroorzakend: Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (C02).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale Brandbestrijdingsprocedures

Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven.

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Verlaat onmiddellijk de gevarenzone.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 

MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Bij lekken: pas op voor gladde vloeren en 

oppervlakken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

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

verzameld en ingeleverd worden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. Bij hantering van gemorste hoeveelheid dient men de sectie 

betreffende toepasselijke beschermende maatregelen te raadplegen. Voor ventilatie zorgen en de gemorste 

hoeveelheid beperken. Voorkomen dat deze in afvoer/riolering terechtkomt. Absorbeer afval met onbrandbaar,  

absorberend materiaal.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Verzamel gemorst 

materiaal en voer het af als vermeld in paragraaf 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
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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. Voorkom nevel/aërosolen. Voor 

goede ventilatie zorgen. Contact met de ogen en huid vermijden. De olie moet altijd snel worden verwijderd met 

water en zeep of met een reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik geen oplosmiddelen. Draag geen kleding en 

schoenen die met olie zijn verontreinigd en stop nooit een met olie doordrenkte doek in de zak.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Rechtopstaand bewaren. Bewaren in goed afgesloten originele verpakking.

7.3. Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING

8.1. Controleparameters

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermende uitrusting

Procesomstandigheden

Mechanische luchtregeling gebruiken om luchtvervuiling tot toelaatbaar niveau te reduceren.

Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van dampen tot minimum 

beperken.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Geen specifieke aanbevelingen.

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen gebruiken bij de kans op direct contact of spatten. Handschoenen van nitril zijn aan te 

bevelen,  maar de vloeistof kan de handschoenen binnendringen. Vervang daarom herhaaldelijk de 

handschoenen.

Bescherming van de ogen

Goedgekeurde,  nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar.

Andere Beschermingsmiddelen

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.

Hygiënische maatregelen

Was werkkleding vóór hergebruik. Direct wassen met water en zeep bij huidbesmetting.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Heldere vloeistof.

Kleur Bruin.

Geur Geur van olie.

Oplosbaarheid Onoplosbaar in water

Beginkookpunt en kooktraject 

(°C)

>250°C

Smeltpunt (°C)

Niet bepaald.

Relatieve dichtheid 0.884
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Dampdichtheid (lucht=1)

Niet bepaald.

Dampspanning

Niet bepaald.

Verdampingssnelheid

Niet bepaald.

Viscositeit 100 cSt  40°C

Thermische ontledingstemperatuur (°C)

Niet bepaald.

Geurdrempel, Laag

Niet bepaald.

Geurdrempel, Hoog

Niet bepaald.

Vlampunt (°C) 215

Zelfontstekingstemperatuur (°C)

Niet bepaald.

Brandbaarheidsgrens: - Laag (%)

Niet bepaald.

Brandbaarheidsgrens - Hoog (%)

Niet bepaald.

Verdelingscoëfficiënt (N-Octanol/Water)

Niet bepaald.

Oxiderende eigenschappen

Niet bekend.

9.2. Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Er zijn geen specifieke reactiviteitsgevaren verbonden met dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen bijzondere zorgen over stabiliteit.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet van toepassing.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen specifieke omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te Vermijden Materialen

Geen incompatibele groepen genoteerd.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxische Dosis 1 - LD 50

>2000 mg/kg (oraal rat)
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Gezondheidswaarschuwingen

Gezien de hoeveelheid en de samenstelling is het gezondheidsrisico gering.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

12.1. Toxiciteit

Acute toxiciteit - Vissen

Niet bekend.

Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren

Niet bekend.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van het product beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie

Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.

Verdelingscoëfficiënt

Niet bepaald.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Coëfficiënt adsorptie/desorptie

Niet bekend.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet geclassificeerd als PBT/zPzB volgens huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 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.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

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

verwerkt. In vermiculiet of droog zand absorberen en bij bevoegde afvalverwerker lozen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemeen Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden 

niet voor dit product (IMDG,  ICAO/IATA,  ADR/RID).

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR-Etiket Nr 0

Etiket Voor Vervoer

Geen transportwaarschuwingsteken verplicht



 Report Date : 06/02/2014 8/7
VIB Nr.      30846

CARLUBE 15W40 DIESEL MINERAL OIL

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging

Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

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

EU-Wetgeving

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. Verordening (EG) nr. 

1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,  etikettering 

en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006,  inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Algemene informatie

Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.

Herzieningscommentaar

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

Herzieningsdatum 06/02/2014

Herziening 1

Status 

Veiligheidsinformatieblad

Toegelaten.

Volledige tekst van risicozinnen

Gevaar voor ernstig oogletsel.R41

Irriterend voor de huid.R38

Niet geclassificeerd.NC

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R51/53

Volledige gevarenaanduidingen

Veroorzaakt huidirritatie.H315

Veroorzaakt ernstig oogletsel.H318

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.H411
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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.


