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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	
Versie nr. : 1
Datum : 10 / 8 / 2012  
AFAM POWERLUBE 
DENICOL2B
F+ : Zeer licht ontvlambaar
2.1: Brandbare gassen

	 1 	 IDENTIFIcATIE	VAN	DE	STOF	OF	HET	MENGSEL	EN	VAN	DE	VENNOOTScHAp/ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT: Spuitbus.

HANDELSNAAM: AFAM POWERLUBE

AARD VAN HET PRODUCT:  Smeermiddel.

GEBRUIK:  Smeermiddel voor alle wedstrijdmotoren met kettingaandrijving. 

BEDRIJFSIDENTIFICATIE:  DC-AFAM NV

	 2 	 IDENTIFIcATIE	VAN	DE	GEVAREN

RISICOZINNEN: Schadelijk bij opname door de mond. Schadelijk bij aanraking met de huid. Schadelijk bij 
inademing.

GEVAARLIJK PRODUCT: Dit produkt is ontvlambaar. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp - lucht-
mengsel vormen.

MILIEUGEVAAR: Gevaarlijk wegens potentiële vergiftiging van het leefmilieu. Kan in het aquatisch milieu 
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

PRIMAIRE BRON VAN BLOOTSTELLING: Overmatige blootstelling aan dampen.Aanraking met de huid. Inademing. 

	 3 	 SAMENSTELLING	EN	INFORMATIE	OVER	DE	BESTANDDELEN

cOMpONENTEN DIT	pRODUKT	IS	GEVAARLIJK

NAAM	cOMpONENT Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer REACH Indeling

N-pENTAAN Tussen 5  en 10 % 109-66-0 203-692-4 601-006-00-1 ----

F+; R12
Xn; R65  
R66
R67
N; R51-53

ISOpENTAAN Tussen 1  en 5 % 78-78-4 201-142-8 601-006-00-1 ----

F+; R12
Xn; R65  
R66
R67
N; R51-53

pROpAAN Tussen 15  en 25 % 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 ---- F+; R12

N-BUTAAN Tussen 15  en 25 % 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 ---- F+; R12
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	 4 	 EERSTEHULpMAATREGELEN

EERSTE	HULp	MAATREGELEN

>	Inademing:	In frisse lucht laten ademen.  Rust. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.

>	Kontakt	met	de	huid: Huid wassen met zachte zeep en water.
De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,
vervolgens spoelen met warm water.

>	Kontakt	met	de	ogen:	Onmiddellijk spoelen met veel water.

>	Inslikken:	Inslikken onwaarschijnlijk. 

SyMpTOMEN	Bij	GEBRUIK	

>	Inademing:	Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Hoest. Kortademigheid. 
Hoofdpijn.

>	contact	met	de	huid:	Een herhaalde blootstelling aan dit produkt kan aanleiding geven tot absorptie door de huid, met een ernstig 
gezondheidsrisico als gevolg.

>	contact	met	de	ogen:	Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie.

>	Inslikken:	Het inslikken van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico. Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden 
ingeslikt.

	 5 	 BRANDBESTRijDINGSMAATREGELEN

>	Brandklasse: Dit produkt is ontvlambaar.

>	Specifieke	risico’s: Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen. 

>	preventie: Geen open vuur. Rookverbod.

>	Blusmiddelen:		Poeder. Zand. Koolstofdioxyde (CO2). Water

>	Aangrenzende	branden:	Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.  

>	Brand-	en	explosiebeveiliging: Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 

>	Speciale	procedures:  Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswa-
ter in het milieu terechtkomt. 

	 6 	 MAATREGELEN	Bij	HET	AccIDENTEEL	VRijKOMEN	VAN	DE	STOF	OF	HET	MENGSEL

>	Algemene	voorzorgsmaatregelen:	De ontstekingsbronnen uitschakelen.

>	Speciale	voorzorgsmaatregelen:	Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.

>	persoonlijke	voorzorgsmaatregelen: Het uitgelopen of gemorste product moet door opgeleid reinigingspersoneel worden opge-
ruimd, uitgerust met ademhalings- en oogbescherming. 

>	Voorzorgsmaatregelen	voor	het	milieu:	De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt. 

>	Reinigingsmethoden:	Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.
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	 7 	 HANTERING	EN	OpSLAG

>	Algemeen:	Geen open vuur. Rookverbod. Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstige kans op brand/explosie en risico 
voor gezondheid bestaat.

>	Voorzorgen	tijdens	behandeling	en	opslag: Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen. 

>	persoonlijke	bescherming:	Vermijd onnodige blootstelling. Produkt onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. 

>	Technische	veiligheidsmaatregelen:	Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist. Om 
statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.

>	Opslag:	Bewaren in een vuurvrije plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde 
plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. 

>	Opslag	-	buiten	het	bereik	van:	Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht. 

Behandeling:	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. De handen en andere
blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 
Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu’s ontvlambaar zijn 

	 8 	 MAATREGELEN	TER	BEHEERSING	VAN	BLOOTSTELLING/pERSOONLijKE	BEScHERMING	

pERSOONLijKE	BEScHERMING

>	Ademhalingsbescherming:	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. 

>	Handbescherming:	Handschoenen.

>	Huidbescherming: Niet nodig. 

>	Oogbescherming:	Bril.

>	Inslikken:	Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

>	Industriële	hygiëne: Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien. 

>	Arbeidshygiënische: Propaan : MAK - Duitsland  [ppm] : 1000

	

BLOOTSTELLINGSGRENS:		

n-Butaan:	OEL (UK)-LTEL [ppm] : 600 

n-Butaan: OEL (UK)-STEL [ppm] : 750 

n-Butaan:	VME - Frankrijk [ppm] : 800 

n-Butaan:	MAK - Duitsland  [ppm] : 1000

n-pentaan:	ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 3000 

n-pentaan:	ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 1000 

Isopentaan: ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 3000 

Isopentaan:	ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 1000 
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	 9 	 FySIScHE	EN	cHEMIScHE	EIGENScHAppEN	

>	Uiterlijk:	Aërosol.

>	Kleur: Kleurloos.

>	Geur: Niet vastgesteld.

>	pH	waarde: Geen gegevens beschikbaar.

>	Oplosbaarheid	in	water:	Onoplosbaar.

>	Vlampunt	[°c]: <0

	 10 	 STABILITEIT	EN	REAcTIVITEIT

>	Gevaarlijke	reakties: Kan ontvlambare gassen afscheiden. Irriterende dampen.

>	Gevaarlijke	eigenschappen: Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen. 

>	Te	vermijden	condities: Open vuur. Oververhitting. Rechtstreeks zonlicht.

>	Gevaarlijke ontbindingsproducten: Koolstofdioxyde (CO2). Koolstofmonoxyde. 

	 11 	 TOxIcOLOGIScHE	INFORMATIE	

Informatie	over	toxiciteit: Schadelijk bij opname door de mond. Schadelijk bij aanraking met de huid. Schadelijk bij inademing.

	 12 	 EcOLOGIScHE	INFORMATIE	

Informatie	betreffende	ecologische	effecten: Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu. Kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

	 13 	 INSTRUcTIES	VOOR	VERwijDERING

ALGEMEEN: Gevaarlijk	afval.
Voorkom lozing in het milieu.Dit produkt en zijn verpakking naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

SpEcIALE	VOORzORGSMAATREGELEN:	Houder	onder	druk	-	Ook	na	gebruik,	niet	doorboren	of	verbranden.
EENMAAL VOLLEDIG LEEG, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking. Indien niet leeg verpakking naar inzamel-
punt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

	 14 	 INFORMATIE	MET	BETREKKING	TOT	HET	VERVOER	

ALGEMENE	INFORMATIE

>	Officiële	transportbenaming: UN1950  AEROSOLS, 2.1, 5F, (D) 

>	UN	nr.:	1950

>	G.I.	nr: --

>	Transportetikettering:	2.1: Brandbare gassen
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VERVOER	OVER	LAND	

>	ADR	Klasse:	 2 

>	ADR	Verpakkingsgroep: F

zEEVERVOER

>	IMO-IMDG	code:	Klasse : 2 

>	IMO	Verpakkingsgroep: F

>	EMS-Nr:	F-D S-U 

>	IMDG-zeevervuiling:	-ò

LUcHTVERVOER

>	Officiële	transportbenaming:	AEROSOLS

>	IcAO/IATA:	packaging	instructions	cargo:	203 / Packaging instructions passenger: 203

>	IATA	-	Klasse	of	divisie	: 2

>	IATA	Verpakkingsgroep:	F 

	 15 	 REGELGEVING

EG CLASSIFICATIE: Dit product werd volgens de EG-richtlijn 1999/45/EG (gevaarlijke preparaten) ingedeeld als

SYMBO(O)L(EN): F+: Zeer licht ontvlambaar 

R-ZINNEN: R12: Zeer licht ontvlambaar.R-Zinnen

R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch 
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-ZINNEN: S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S23 : Spuitnevel niet inademen.

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

S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

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

BEVAT: Propaan  -  n-Butaan  -  n-Pentaan  -  Isopentaan

SPECIALE ETIKETTERING: Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere 
temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet verstuiven 
op een open vlam of elk gloeiend materiaal. Verwijderd houden van ontstekingsbron-
nen. Niet roken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. 

	 16 	 OVERIGE	INFORMATIE

LIJST VAN RELEVANTE R-ZINNEN: R12 : Zeer licht ontvlambaar.

(RUBR. 3) R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu 
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. 
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

HERZIENING: Revisie - Zie : *

DRUKDATUM: 10 / 8 / 2012

ANDERE GEGEVENS: Geen.

5 / 6



DC AFAM nv - Venecoweg 20A - B-9810 NAZARETH - BELGIE / BELGIQUE
tel. +32 (0) 9 243 73 90 fax +32 (0) 9 243 73 95

6 / 6

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,  
betrouwbaar zijn.  Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter  
beschikking gesteld.  De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen 
buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren.  Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke  
verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn 
met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient 
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat 
de informatie in dit MSDS niet van toepassing is. 


