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Veiligheidsinformatieblad –  
WoCa Maintenance Paste  
 
 
 
 
0. Algemeen: 
- : betekent geen gegevens beschikbaar of niet relevant 
.…………………………………………………………………………………....

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de 
vennootschap/onderneming 
Productnaam: WoCa Maintenance Paste  
Productcategorie:  
Toepassing: Behandeling van houten vloeren 
 
Maatregelen bij accidentele vergiftiging: Neem de verpakking of het 
productinformatieblad mee naar de behandelende arts. In Denemarken: 
voor informatie over de gepaste behandeling belt de arts best naar het 

antigifcentrum in het Bispebjerg-hospitaal op het nummer +45 35 31 
60 60 
.………………………………………………………………………………….... 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen: 
Gevaarlijke stoffen in overeenstemming met EG-richtlijnen 1999/45/EEG; 
2001/59/EEG (symbool en R-zinnen gelden voor de zuivere stoffen). Alle 
vluchtige stoffen worden in rubriek 8 in eenheden van ppm vermeld. 
Bevat:  Gewicht %: Classificatie: 
Isoparaffine (C9-C12)  25-50 Xn;R65, 
R66, 
(<0,01% aromaten) 
CAS-nr.: 90622-57-4 
 
Distillaten, (ruwe olie), 5-10 Xn; R65. R66 
gehydrogeneerd, licht  
CAS-nr. 64742-47-8 
 
Olie, pigmenten, additieven 
.………………………………………………………………………………….... 

3. Gevarenidentificatie: 
Voornaamste toxicologische en ecologische gevaren: Bij werken in 
kleine, slecht geventileerde ruimtes kunnen de dampen die door het 
product worden afgescheiden irriterend werken en onder meer hoofdpijn 
veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten 
huid veroorzaken. 
.………………………………………………………………………………….... 

4. Eerstehulpmaatregelen: 
Algemene informatie: Raadpleeg een arts in geval van twijfel. Zie ook 
paragraaf 1 
Inademing: Ga naar buiten voor frisse lucht. Raadpleeg een arts indien 

nodig. 
Contact met de ogen: Houd de ogen wijd open en spoel gedurende 15 
minuten overvloedig met water. Verwijder desgevallend contactlenzen. 
Raadpleeg een arts of de spoedhulp bij aanhoudende irritatie. 
Huidcontact: Reinig de huid met water en zeep. 
Inslikken: Vermijd braken, indien mogelijk. Laat de gewonde water of 
melk drinken en raadpleeg een arts. 
.………………………………………………………………………………….... 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen: 
Geschikte blusmiddelen: Vuur wordt geblust met kooldioxide, poeder of 
waterdamp. 
Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden:  
Speciale risico's: Het product moet uit met brand bedreigde ruimtes 
worden verwijderd. 
Algemene informatie: Het product is niet-ontvlambaar, maar kan 
branden. 
.………………………………………………………………………………….... 

6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof 
of het preparaat: 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: - 
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Raadpleeg de lokale overheden wanneer 
grote hoeveelheden van het product in het milieu terechtkomen. 
Reinigingsmethoden: Grote hoeveelheden: bedek/absorbeer met zand 
of een ander absorberend materiaal. 

Algemene informatie: Dit wordt behandeld als chemisch afval. Zie 
rubriek 8 en 13. Vermijd dat het product in de riolering terechtkomt. 
.………………………………………………………………………………….... 

7. Hantering en opslag: 
Hantering: Zorg voor voldoende ventilatie, door bijv. ramen of deuren te 
openen. Vermijd het gebruik van dit product in kleine, gesloten ruimten. 
Opslag: Gezien het risico op zelfontbranding moeten met olie 
doordrenkte doeken of papier in metalen containers worden opgeborgen. 
Het product dient in gesloten originele verpakking te worden bewaard. 
 
Specifieke milieubeschermende maatregelen: Gebruik indien nodig 
een ademhalingsbeschermingsmiddel. Zie rubriek 8. 
Vermijd contact met de huid en de ogen. Draag indien mogelijk 
beschermende handschoenen. Zie rubriek 8. Verwissel bevuilde 
werkkleding. 
Duurzaamheid: - 
Brandgevaarklasse:III-1 
.………………………………………………………………………………….... 

8. Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling/persoonlijke bescherming: 
Technische beheersmaatregelen:  - 
Adembescherming: Rubber halfgelaatmasker/A2-filters  
Bescherming van de handen: 4H/nitrilrubber handschoenen  
Oogbescherming: - 
Bescherming van de huid: - 
Algemene informatie: - 
CAS-nr.: 90622-57-4 
Stof: Isoparaffine (C9-C12) 
Grenswaarden beroepsmatige blootstelling: 180 mg/m³ 
.………………………………………………………………………………….... 

9. Fysische en chemische eigenschappen: 
Vorm: Vloeistof 
Soortelijk gewicht 0,89 – 0,95 kg/l 
.………………………………………………………………………………….... 

10. Stabiliteit en reactiviteit: 
Stabiliteit: Bij contact met de zuurstof in de lucht ontstaat een risico op 
verwarming en zelfontbranding. Het risico is vooral aanwezig wanneer 
doeken of andere brandbare materialen met de olie doordrenkt zijn. In 
contact met sterk oxiderende middelen kan verwarming optreden en 
kunnen ontvlambare dampen ontstaan. 
.………………………………………………………………………………….... 

11 Toxicologische informatie: 
Inademing: Bij werken in kleine, slecht geventileerde ruimtes kunnen de 
dampen die door het product worden afgescheiden irriterend werken en 
onder meer hoofdpijn veroorzaken. Herhaalde of constante blootstelling 
aan grote hoeveelheden dampen die door het product worden 
afgescheiden, kan permanente schade berokkenen aan het centrale 
zenuwstelsel. 
Huidcontact: Bij contact met de huid kan het product irritatie 
veroorzaken. 
Contact met de ogen: Als het product in de ogen terechtkomt, kan het 
irritatie veroorzaken. Het zal de ogen echter niet beschadigen.  
Inslikken: Als het product wordt ingeslikt, kan het irritatie van de maag 
en de darmen veroorzaken en leiden tot misselijkheid en braken. 
Chronische effecten: - 
Algemene informatie: - 
.………………………………………………………………………………….... 

12. Ecologische informatie 
Ecotoxiciteit: Gevaar voor het mariene milieu: Onvoldoende gegevens. 
Gevaar voor andere ecosystemen: Onvoldoende gegevens. 
.………………………………………………………………………………….... 

13. Instructies voor verwijdering: 
Algemene informatie: Gemorste olie en olierestanten moeten 
overeenkomstig de lokale voorschiften worden verwijderd. Gezien het 
risico op zelfontbranding moeten met olie doordrenkte doeken of papier 
in metalen containers worden opgeborgen. Transport als afval: Zie ook 
rubriek 14. 



WoodCare Denmark A/S 
Havnevej 17 
DK-9560 Hadsund 

Tel. +45 99 58 56 00 
Fax +45 99 58 56 34 
woodcaredenmark.com 

 

Holzpflege 
Sicherheitsdaten 

Blatt Nr. 172 
März 2005 

 
.………………………………………………………………………………….... 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer: 
Het product wordt tijdens het transport niet beschouwd als een gevaarlijk 

product. 
.………………………………………………………………………………….... 

15. Wettelijk verplichte informatie  
Algemene informatie:  
Etikettering: Niet van toepassing 
Bevat: isoparaffine 
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 

veroorzaken. 
Gebruik en beperkingen: Volgens het ministeriële besluit nr. 516 van 14 
juni 1996 inzake tewerkstelling van jonge mensen, uitgevaardigd door het 
Deense Ministerie van Werkgelegenheid, is het personen onder de 
leeftijd van 18 jaar niet toegestaan met dit product te werken. 
Speciale opleiding: - 
.………………………………………………………………………………….... 

16. Overige informatie: 
Algemene informatie: - 
Opleidingsadvies: - 

Eindbemerkingen: De inhoud van dit veiligheidsinformatieblad is 
gebaseerd op onze kennis en op de Europese en nationale wetgeving. 
De werkomstandigheden van de gebruiker vallen niet onder onze 
controle. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om aan de 
eisen van de nationale wetgeving te voldoen. De informatie is geen 
garantie voor de eigenschappen van het product. 
Referenties - 
 
Revisiedatum: April 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


