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Veiligheidsinformatieblad
Diamond Oil

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Opgesteld op: 06-09-2010/ LFH

Productgebruik: voor de basisbehandeling van alle nieuwe 
onbehandelde, pas geschuurde houten vloeren

Distributeur:

WoodCare Denmark A/S
Tværvej 6  
6640 Lunderskov
Tel:99585600  Fax:99585634
Noodtelefoonnummer: 99585600
De noodtelefoon is geopend tussen 8 uur ’s ochtends 
en 4 uur ’s nachts. 
Contactpersoon: Milieu-afdeling
E-mail: info@ttwoodcare

2. Identificatie van de gevaren
DSD/DPD-classificatie

Het product wordt volgens de nationale classificatie- en etiketteerregels niet als gevaarlijk ingedeeld. 

Verdere inlichtingen

Mensen met een bekende allergie voor Cobalt bis (2-ethylhexanoaat) kunnen allergisch op het product reageren.  Gevaar voor zelfontbranding: 
Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed 
gesloten container opbergen en afvoeren. 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Einecs nr. CAS nr. Chemische aanduiding DSD-Classificatie w/w%

205-250-6
265-150-3

136-52-7
64742-48-9

Cobalt bis (2-ethylhexanoaat)
Nafta (råole) met waterstof behandelde zware

Xi;R38-R43

R10 Xn; R65 R66

<0,2
3-5

-
4

4) R65 is niet van toepassing door de hoge viscositeit van het product. 

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen

4. Eerstehulpmaatregelen
Inademen
Zoek frisse lucht op.  Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden. 

Inname
Spoel de mond grondig uit en drink 1-2 glazen water met kleine slokjes.  Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden. 

Huid
Was de huid met water en zeep. 

Ogen
Spoel meteen met water (bij voorkeur met een oogdouche) gedurende minimaal 5 min. Sper het oog ver open. Verwijder 
eventuele contactlenzen.  Raadpleeg een arts bij voortdurende irritatie. 

Overige informatie
Laat bij raadpleging van een arts het veiligheidsinformatieblad of het etiket zien.  Symptomen: Zie sectie 11. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blus met poeder, schuim, koolzuur of waternevel. Gebruik geen waterstraal, omdat daardoor de brand kan verspreid worden. Gebruik water of 
waternevel voor afkoeling van voorraad die niet ontbrand is. Verwijder houders uit de gevarenzone indien dit kan gebeuren zonder risico. Vermijd 

het inademen van dampen en rookgassen – zoek frisse lucht op. 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Gebruik dezelfde beschermingsmiddelen als vermeld in sectie 8.  Verlies indammen en verzamelen met zand, kattegrit of ander absorberend en 

overbrengen naar geschikte afvalcontainers. Zie punt 13 voor het afvoeren.   
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7. Hantering en opslag
Hantering

Zie sectie 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen bij gebruik en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Opslag
Moet verantwoord worden bewaard, buiten bereik van kinderen, en niet samen met voedingsmiddelen, diervoeder, medicijnen of dergelijke.  Niet 
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht).  
Bewaar het in de goed afgesloten originele verpakking 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Gebruik het product onder goed geventileerde omstandigheden. 

Ademhalingsbescherming

Niet vereist. 

Handschoenen en beschermende kleding

Draag beschermingshandschoenen gemaakt uit (nitrilrubber, 

Oogbescherming

Draag een veiligheidsbril bij risico voor spatten in de ogen. 

Grenswaarden

Ingrediënten MAC-waarde Opmerkingen

Nafta (råole) met waterstof behandelde zware 25 ppm -

Controleringswijzen
Of er voldaan wordt aan de maxima voor beroepsmatige blootstelling kan gecontroleerd worden door middel van beroepshygiënische 
maatregelen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Toestand: Vloeistof 

Concentratie:  - g/ml 1,2

Vlampunt:  -°C>100

10. Stabiliteit en reactiviteit

Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier. 

11. Toxicologische informatie 
Acuut
Inademen
Het inademen van dampen kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken. 

Inname
Kan in geval van braken, chemische pneumonie veroorzaken 

Huidcontact
Veroorzaakt huidirritatie – kan roodheid veroorzaken. 

Oogcontact
Kan oogirritatie veroorzaken. 

Risico voor overgevoeligheid
(0,1-1,0 % R42 of R43) Het product bevat kleine hoeveelheden Cobalt bis (2-ethylhexanoaat). Personen met allergie-indicatie kunnen op het 
product reageren. 

Lange termijn werkingen
Geen bekend. 
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12. Ecologische informatie

Vermijd het lozen in riolen of het oppervlaktewater. 

13. Instructies voor verwijdering

Neem contact op met de plaatselijke overheden. 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is niet gedekt door de richtlijnen voor transport van gevaarlijke goederen te land en ter zee volgens ADR en IDMG. 

15. Wettelijk verplichte informatie

Risicoaanduiding: Vastgesteld is dat het product volgens de nationale classificatie- en etiketteerregels niet als gevaarlijk wordt ingedeeld.

Andere merktekens
Bevat Cobalt bis (2-ethylhexanoaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.  Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor 
zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen 
en afvoeren. 

Vluchtige organische stoffen (VOS):
Dette produkt indeholder max. 50 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i)

Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

Gebruiksbeperkingen
Jeugdigen beneden 18 jaar mogen het product niet beroepsmatig gebruiken of aan het product worden blootgesteld. Jeugdigen boven 15 jaar 
zijn van deze regel uitgezonderd, indien het product een noodzakelijk onderdeel vormt in een opleiding.  

Opleidingseisen
Er is geen bijzondere opleiding noodzakelijk, maar een grondige kennis van dit veiligheidsinformatieblad dient een eerste vereiste te zijn. 

16. Overige informatie

Gebruikte bronnen

Overige opmerkingen
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. 

Volledige tekst van de R-passages die in sectie  3 worden vermeld.
R10 Brandfarlig. 
R38 Irriterer huden. 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. 
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
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