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Veiligheidsinformatieblad – WoCa Colour Oil 
 
 
 
0. Algemeen: 
- :in rubriek betekent en Ontbrekende gegevens. 
.…………………………………………………………………………………....

1. Identificatie van de product: 
Productnaam: WoCa Colour Oil 
Soort product : Vloerolie 
Gebruik : Oliën van houten vloeren 
 
Telefoon voor noodgevallen: Bij vergiftigingsgevallen kan de 
behandelende arts inlichtingen over de inhoud van het product en 
eventuele behandeling van de vergiftiging verkrijgen in NL bij het 

vergiftigingsinformatiecentrum tel.: +31 (0) 3074 8888 en 

in BE bij het antigifcentrum : +32 (0) 70 245 245 
in DK De arts kan zich richten tot het Gifinformatiecentrum op tel.: 

+45 35 31 35 31. 
.…………………………………………………………………………………....

2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen: 
Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure stof). 
Formulering R-zinnen – zie punt 16. 
Eventuele vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 8 met PPM. 
Inhoud: %: Classificerend: 
CAS-nr.  
Alkanes C11-15 25 – 50 Xn, R65, R66 
CAS No.: 90622-58-5 
 
Kobaltverbindingen ( org.) < 0,3 Xn, R22, R38, R43 
.…………………………………………………………………………………....

3. Gevarenidentificatie: 
De belangrijkste gevaren voor mens en milieu: Bevat 2-butanonoxim 
en kobaltverbindingen. Kan een allergische reactie oproepen. Bevat 
vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte 
doeken e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en vernietigen. 
Symptomen: - 
.…………………………………………………………………………………....

4. Eerste hulp maatregelen: 
Algemeen: Bij twijfel arts raadplegen. Zie ook punt 1. 
Longen (inhalatie): Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Eventueel arts 
raadplegen. 
Ogen: Eventuele contactlenzen verwijderen. Hoofd achterover houden 
en minimaal 10 minuten uitspoelen met water. Oog goed uitspoelen. 
Raadpleeg een arts. 
Huid: Verontreinigde kleding direct verwijderen en verontreinigde huid 
goed wassen met vloeibare zeep en water. Gebruik eventueel een 
huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunner. 
Mond (inslikken): NIET laten overgeven. Bij overgeven het hoofd 
omlaag houden, zodat geen maaginhoud in de longen kan komen. 
Raadpleeg een arts of ambulance. 
Verbranding: Met water spoelen tot de pijn ophoudt. Tijdens het spoelen 
kleding verwijderen die niet is vast gebrand van het verbrande gebied. 
Als de hulp van een arts noodzakelijk is, doorgaan met spoelen tot de 
arts de behandeling overneemt. 
.…………………………………………………………………………………....

5. Brandbestrijdingsmaatregelen: 
Geschikte blusmiddelen: Schuim, koolzuur, poeder of waterspray. 

Ongeschikte blusmiddelen: Geen waterstraal gebruiken, omdat dit de 
brand verspreidt. 
Bijzondere gevaren: - 
Persoonlijke bescherming: - 
Algemeen: Gesloten houders met water koelen. 
.…………………………………………………………………………………....

6. Maatregelen bij lekkage: 
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van personen: Zie 
persoonlijke bescherming onder punt 7 en 8. 

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het milieu: Bij 

verontreiniging van meren, waterlopen of afvoeren de milieudienst 
waarschuwen. 

Methoden voor het opruimen: Niet wegspoelen in riool of waterlopen. 

Verzamelen met een onbrandbaar, absorberend materiaal, zoals zand, 
aarde, granulaat en in een wegwerphouder verzamelen (zie punt 13). 
Vervolgens afspoelen met een schoonmaakmiddel. Geen oplosmiddelen 
gebruiken. 
.………………………………………………………………………………….... 

7. Hanteren en opslag: 
Hanteren: Product niet gebruiken in kleine, afgesloten ruimtes. Huid- en 
oogcontact vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen: zie punt 8. Niet 
eten, drinken, roken of opslaan van tabak, eten en dranken in ruimtes of 
gebieden waar kans op contact met het product bestaat. 
Opslag: Geopende verpakking goed afsluiten en rechtop bewaren om 
verspilling te voorkomen. Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. 
Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in een brandveilig 
afvalcontainer en vernietigen. 

Speciale milieubeschermingsmaatregelen: - 
Houdbaarheid: - 
.…………………………………………………………………………………....

8. Blootstelling/persoonlijke beschermingsmiddelen: 
Technische maatregelen: Zodanig werken dat inademing van dampen 
en huidcontact tot een minimum wordt beperkt. 

Bescherming van handen : Beschermende nitrilhandschoenen 

gebruiken. Bij een handschoendikte van 0,38 mm is de gebruiksduur 8 
uur. Aanwijzingen van de fabrikant inzake gebruik en vervangen altijd 
opvolgen. 
Bescherming van de handen: - 
Bescherming van de ogen: - 
Bescherming van de huid: - 
Algemeen: Bij een beoordeling van de werkplek dient te worden 
gegarandeerd dat medewerkers niet worden blootgesteld aan invloeden 
die een risico kunnen inhouden bij zwangerschap of het geven van 
borstvoeding. 
Blootstellingsgrenzen: 
CAS-nr: 90622-58-5 
Stofnaam: Alcanen, C11-15 
Grenswaarden: 25 ppm 
Algemeen: - 
.…………………………………………………………………………………....

9. Fysische / chemische eigenschappen: 
Fysische toestand: Vloeibaar 
Vlampunt: > 62

o
C 

Dichtheid: 0,90 
Brandgevaarlijksheidsklasse: III - 1 
Explosiegrenzen: 0,7 - 5 
% organisch oplosmiddel: 42 
VOC-gehalte (g/l): 378 
.…………………………………………………………………………………....

10. Stabiliteit en reactiviteit:: 
Stabiliteit: Stabiel bij kamertemperatuur. 

Te vermijden situaties: Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen 
zich gevaarlijke afbraakproducten vormen. Zie ook punt 5. 
Te vermijden materialen: Product verwijderd houden van 
oxidatiemiddelen, sterke zuren en basen om reacties waarbij warmte 
vrijkomt te voorkomen. 
.…………………………………………………………………………………....

11. Toxicologische informatie 
(gezondheidsbedreigende eigenschappen): 
Inademen: Dampen van het product kunnen irriterend werken en 
hoofdpijn veroorzaken. Langdurige herhaaldelijke inademing van hoge 
concentraties kan schade aan lever, nieren, hersenen en het 
zenuwstelsel veroorzaken. 
De huid: Organische oplosmiddelen ontvetten de huid. Langdurig 
herhaaldelijk contact met de huid kan eczeem en irritatie veroorzaken. 
Organische oplosmiddelen kunnen via de huid worden opgenomen. 
De ogen: Stof in de ogen werkt irriterend. 
Inslikken: Chemische longontsteking kan ontstaan, als bij overgeven 
oplosmiddel in de longen komt. Orale inname kan leiden tot overgeven of 
buikpijn. 
Effect op langere termijn: - 
Algemeen : Bevat kobaltverbindingen, die zijn opgenomen in de lijst van 
de arbeidsinspectie inzake carcinogene stoffen. Kobaltverbindingen zijn 
volgens het IARC ( International Agency for Research on Cancer) 
geclassificeerd in klasse 2B (mogelijk carcinogeen bij mensen). 
Inhalatietesten op dieren met bepaalde stofvormige anorganische 
kobaltverbindingen hebben een verband aangetoond tussen blootstelling 
aan de stof en de ontwikkeling van kanker. Dierproeven met organische 
kobaltverbindingen (waaronder bepaalde kobaltsiccatieven) hebben geen 
verband aangetoond tussen blootstelling aan de stof en de ontwikkeling 
van kanker. 
.………………………………………………………………………………….... 
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12. Milieuaspecten: 
Werking op korte- en langere termijn op de ecologische toxiciteit: 
Ecotoxiciteit: Het product niet laten weglekken in riool, waterlopen of 
grond. 
Algemeen: - 
.…………………………………………………………………………………....

13. Instructies voor verwijdering: 
Algemeen: - 

Verwijdering: Productresten zijn geclassificeerd als gevaarlijk afval. 

Afvalcontainer met zwart op gele achtergrond merken met: “Bevat een 
stof die volgens de Deense arbeidsinspectie mogelijk carcinogeen is. 
Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst materiaal, 
gebruikte doeken e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en 
vernietigen”. 
Chemischafval-groep: - 
Afvalfractie: - 
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 08 01 11 Verf- en lakafval bevat 
gehalogeneerde oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 
.…………………………………………………………………………………....

14. Transportinformatie: 
Het product valt niet onder de regels ten aanzien van het transport van 
gevaarlijke goederen. 
.…………………………………………………………………………………....

15. Informatie over regelgeving: 
Merken: Het product hoeft uit hoofde niet te worden gemerkt. 
Bijzonder markering: Bevat 2-butanonoxime en kobaltverbindingen. 
Kan een allergische reactie oproepen. Bevat vluchtige oliën. Kans op 
zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in 

een brandveilig afvalcontainer en vernietigen. 
Toepassingsbeperkingen: Niet gebruiken door jongeren onder 18 jaar. 
Eis tot speciale opleiding: - 
Algemeen: - 
.………………………………………………………………………………….... 
 

16. Andere informatie: 
R22 Schadelijk bij opname door de mond 
R38 Irriterend voor de huid 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken 
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid 
veroorzaken. 
Algemeen: Product valt vanwege de kobaltverbindingen onder hoofdstuk 
2 van de bekendmaking inzake het voorkomen van de kans op kanker bij 
werkzaamheden met stoffen en materialen van de Deense 
arbeidsinspectie. 
Afsluitende opmerking: 
De inlichtingen in deze leveranciersgebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op 
de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen hiervan. 
Deleveranciersgebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de geldende EU- 
en nationale wetgeving. Het product is niet getest, maar de informatie 
over het product is gebaseerd op kennis over de gevaarlijke 
eigenschappen van de bestanddelen alsmede kennis over vergelijkbare 
producten. 
Wijzigingen zijn uitgevoerd als een algemene update van het 
informatieblad. 
Herzieningsdatum: 21.10.2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


