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1

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie
Handelsnaam:

Träfasad houtverf

Het product is verkrijgbaar in een aantal kleuren. Dit is een verzamelblad voor alle kleuren van het
product.

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

1. Professioneel schilderswerk buitenshuis
2. Schilderwerk buitenshuis door consumenten

Ontraden gebruik:

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
De onderneming:

Telefoon:
Telefax:
E-mailadres:

Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg
Krongårdsvägen 6
791 80 Falun
Zweden
+ 46 (0)23 - 78 23 25
+ 46 (0)23 - 78 27 08
info@falurodfarg.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodtelefoonnummer in Zweden:
Telefoonnummer
van
Vergiftigingsinformatiecentrum:
Noodtelefoonnummer van de onderneming:
Beschikbaar buiten kantooruren:

2

het

112
+ 46 (0)8 - 33 12 31
+ 46 (0)23 - 78 23 25
Ja

Nee

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van het mengsel
Volgens verordening (EG) nr.
1272/2008

Dit product voldoet niet aan de criteria voor gevaar voor de
gezondheid, het milieu of voor brand.

GEZONDHEID
Het product bevat kleine hoeveelheden (< 0,1%) van stoffen die allergische reacties kunnen
veroorzaken. Vermijd daarom rechtstreekse aanraking en herhaalde aanraking van de huid met het
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product.
Bij stoffige werkzaamheden, zoals het schuren en polijsten van geschilderde oppervlakken, kunnen
huid en ogen gemakkelijk geïrriteerd raken. Gebruik bij stoffige werkzaamheden een bescherming
van de ademhalingswegen.
MILIEU
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Het product bevat kleine
hoeveelheden (< 0,2%) conserveringsmiddel.
BRAND
Het product is niet geclassificeerd als brandgevaarlijk. Bevat geoxideerde lijnolie, wat inhoudt dat er
kans bestaat op zelfontbranding van in de verf gedrenkte doeken, van poetskatoen en ander poreus
bouwmateriaal.

2.2. Etiketteringselementen
Dit product voldoet niet aan de criteria voor gevaar voor de gezondheid, het milieu of voor brand
conform verordening (EG) nr. 1272/2008.
Op verzoek is er een veiligheidsinformatieblad beschikbaar voor professioneel gebruik, omdat het
product bestanddelen bevat met beroepshygiënische grenswaarden.
Gevarenaanduidingen:
Volgens verordening (EG) nr. 1272/2008
Veiligheidsaanbevelingen:
Volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Geen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P273: Voorkom lozing in het milieu
P401: Roestvrij bewaren
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een
plaatselijk afvaldepot

Aanvullende informatie:
EUH208: Bevat 4,5-dichloor-2-n-octyl-4-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Overige risico‘s
Het resultaat van de PBT- en zPzB-beoordelingen is niet bekend voor alle bestanddelen.
De hoeveelheid luchtverontreinigingen in verband met het uitharden van het product is laag; VOC < 5
g per liter verf.
De groene kleur bevat chroomoxide (CAS 1308-38-9), max. 3,2%. H317: Kan een allergische
huidreactie veroorzaken

3

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDSDELEN

3.2. Mengsel
Träfasad is een watergedragen dispersieverf, die is gebaseerd op lijnolie. De samenstelling en het
pigmentgehalte variëren met de kleur van het product.
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Classificatie volgens CLP-richtlijn 1272/2008/EG.
Stof

Conc.
[gewichts%]
1-3

Natriumbenzoaat

CAS-nr.

EG-nr. /
REACH-reg.nr.

532-32-1

208-534-8
01-211946068335

Stof met
hygiënische
grenswaarde
Nee

Classificatie

Oogirrit.2; H319

Zie hoofdstuk 16 voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen.

4

EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen
Bij inademing:

Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Raadpleeg bij
aanhoudende klachten een arts.

Bij aanraking met de huid:

Trek verontreinigde kleding en schoenen uit. Was de huid
met veel water en zeep. Raadpleeg een arts indien de
klachten aanhouden of verergeren.

Bij aanraking met de ogen:

Verwijder eventuele contactlenzen. Wrijf niet in de ogen.
Spoel met overvloedig water en raadpleeg een arts als de
irritatie aanhoudt.

Bij inslikken:

Spoel de mond goed. Geef het slachtoffer een paar glazen
water of melk te drinken indien hij/zij volledig bij bewustzijn is.
Raadpleeg een arts indien de klachten aanhouden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Inademing:

Irritatie in de luchtwegen. Inademing van stof van
geschilderde oppervlakken kan na langdurige blootstelling
mogelijk tot ademnood, hoesten en silicose leiden.

Aanraking met de huid:

Licht irriterend op de huid. Het product kan een allergische
reactie veroorzaken op een gesensibiliseerde huid.

Aanraking met de ogen:

Voorbijgaande lichte irritatie.

Inslikken:

Geen bekende effecten.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
De ogen moeten gespoeld kunnen worden. Er moet de beschikking zijn over water en zeep om een
verontreinigde huid te kunnen wassen.

5

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
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5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

Schuim, droog poeder, kooldioxide of waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

Uit veiligheidsoverwegingen mogen er geen brandblussers
met een krachtige straal worden gebruikt.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Kan in het geval van brand gevaarlijke rookgassen veroorzaken, met daarin koolmonoxide en
metaaloxiden plus kleine hoeveelheden stikstofoxiden, gehalogeneerde stoffen en waterstofchloride.
Vermijd het inademen van rookgassen – zoek frisse lucht op.

Kan oxideren bij morsen in poreus materiaal, zoals doeken, poetskatoen en andere bouwmaterialen,
met een dusdanig sterke warmteontwikkeling dat het materiaal uit zichzelf gaat branden.

5.3 Advies voor brandweerlieden
Gebruik een chemisch beschermpak en een ademhalingstoestel.

6

MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF

HET MENGSEL
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
Algemene maatregelen
Zorg voor goede ventilatie. Vermijd aanraking met de huid, ogen en kleding. Vermijd
ontstekingsbronnen.
Voor andere personen dan de hulpdiensten
Wassen met zeep en rijkelijke hoeveelheden water.
Voor de hulpdiensten
Geen speciale maatregelen bij kleine lozingen.
Bij grotere lozingen: gebruik een chemisch beschermpak en een ademhalingstoestel.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Vermijd lozingen op het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Indammen en opzuigen met poreus inert materiaal. Indien er een organisch materiaal wordt gebruikt
voor opzuigen, moet dit materiaal in afwachting van vernietiging direct na gebruik in water worden
gedrenkt om zelfontbranding te voorkomen. Behandel dit als overig afval.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Zie hoofdstuk 8 voor persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Zie hoofdstuk 13 voor instructies voor verwijdering.

7

HANTERING EN OPSLAG
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7.1 Veiligheidsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorkom morsen en let op dat er geen grote hoeveelheden van het product in afvoer en
oppervlaktewater terechtkomen.
Zorg voor goede ventilatie. Vermijd aanraking met de ogen, huid en kleding.
Trek verontreinigde kleding uit voordat u gaat eten. Was uw handen na gebruik van het product.
Verontreinigde kleding moet worden gewassen alvorens deze opnieuw te dragen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Buiten bereik van kinderen en uit de buurt van levensmiddelen bewaren.
Bewaar de verf in gesloten houders in vorstvrije omstandigheden. Opslagvaten moeten goed zijn
afgesloten en droog worden bewaard. Bewaar het product niet in de nabijheid van warmtebronnen,
vonken of open vuur.

7.3 Specifiek eindgebruik
Zie het productblad op de website van Falu Rödfärg (falurodfarg.com).
Er hoeft geen chemischeveiligheidsbeoordeling te worden uitgevoerd omdat het mengsel niet
geclassificeerd is.
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8

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN

BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
8.1 Controleparameters
1.
Stof

Hygiënische grenswaarden volgens AFS 2015:7
CAS
NGV
TGV

Olienevel

-

1 mg/m3

-

KTV
(15 minuten)

Noten
Opm.

3 mg/m3

V
37, 38

Stof, anorganisch
- inhaleerbaar

-

10 mg/m3

-

2, 16

Stof, anorganisch
- respirabel

-

5 mg/m3

-

2, 16

Kwarts
- respirabel

14808-60-7

0,1
mg/m3

-

2
C, M

Titaandioxide, totaalstof

13463-67-7

5 mg/m3

-

2

Vezels, overig, natuurlijk
kristallijn (wollastoniet)

-

0,2
vezel/cm

-

M
28

3

IJzeroxide, (als Fe)respirabel stof
Chroom en anorg. (II, III)verbindingen daarmee (als
Cr),
- totaalstof

-

3,5
mg/m3

-

2

0,5
mg/m3

-

2

Zie hoofdstuk 16 voor de volledige tekst van de noten.

2.
3.

DNEL-waarden
Het product is niet geclassificeerd.
PNEC-waarden
Het product is niet geclassificeerd.
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8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische controlemaatregelen
Was de handen voor pauzes, voor toiletbezoek en na voltooiing van de werkzaamheden.
Zorg voor goede ventilatie. Vermijd aanraking met de huid, ogen en kleding.
Zorg bij stoffige werkzaamheden, zoals het schuren en polijsten van geschilderde oppervlakken voor
een goede luchtwisseling en/of afzuiging in de werkruimte.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen/het gezicht
Draag een veiligheidsbril of een gezichtsscherm bij het risico van spatten.
Bescherming van de huid/handen
Draag werkkleding met lange mouwen en lange pijpen.
Draag handschoenen van bijv. PVC, nitril of butyl.
Bescherming van de ademhalingswegen
Is niet nodig in normale omstandigheden en bij een goede ventilatie.
Vermijd het inademen van stof bij slijp- en polijstwerkzaamheden van geschilderde oppervlakken.
Gebruik een deeltjesfilter (EN 143) bij mogelijk stoffige werkzaamheden.
Beheersing van de milieublootstelling
Niet in de afvoer, over de grond of in het oppervlaktewater lozen.
Verzamel slijpstof bij het schuren en polijsten van geschilderde oppervlakken en voer dit op veilige
wijze af om verspreiding in het milieu te voorkomen.

9

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen:

Viskeuze vloeistof

Kleur:

Het product is verkrijgbaar in een aantal kleuren

Geur:

Lijnolie

pH-waarde:

Niet bepaald

Smelt-/vriespunt:

Niet bepaald

Kookpunt:

Niet bepaald

Vlampunt:

Niet bepaald

Verdampingssnelheid:

Niet bepaald

Ontvlambaarheid

Niet bepaald. Het product is niet brandgevaarlijk

Dampspanning:

Niet bepaald

Relatieve dichtheid:

Niet bepaald

Oplosbaarheid:

Mengbaar/emulgeerbaar in water
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Viscositeit:

Niet bepaald

Ontploffingseigenschappen:

Geen

Oxiderende eigenschappen:

Geen

9.2 Overige informatie
VOC < 5 g/l
De hoeveelheid luchtverontreinigingen in verband met het uitharden van het product is laag; VOC < 5 g per
liter verf. Grenswaarde fase 1 is 150 g/l, grenswaarde fase 2 is 130 g/l voor watergedragen verf
productcategorie d (KIFS 2008:2, bijlage 2).

10

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit
Niet reactief

10.2 Chemische stabiliteit
Het product is in normale gebruiks- en opslagvoorwaarden stabiel.

10.3 Mogelijk gevaarlijke reacties
Risico van zelfontbranding indien op poetskatoen of doeken achtergebleven productresten reageren met de
zuurstof in de lucht.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Verhitting

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Oxidatiemiddelen, sterke zuren, sterke basen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen bij normaal gebruik.
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11

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Er zijn geen testen met het product uitgevoerd.
a) Acute toxiciteit

Oraal:
Natriumbenzoaat heeft een LD50 > 5000 mg/kg (rat)
Blootstelling van de huid:
Natriumbenzoaat heeft een LD50 > 2000 mg/kg (konijn)
Inhalatie:
-

b) Irritatie

Langdurig contact met de huid kan in een droge huid resulteren.
Stof in de ogen kan tot irritatie en branderigheid leiden. Stof in hoge
concentraties kan de ademhalingsorganen irriteren.
Natriumbenzoaat is enigszins irriterend voor ogen en huid.

c) Bijtend effect

Het product wordt niet als bijtend beoordeeld.

d) Sensibilisering

4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one is geclassificeerd als
sensibiliserend voor de huid
Natriumbenzoaat heeft een NOAEL van 1000 mg/kg (oraal, rat), een
NOAEL van 2500 mg/kg (dermaal, rat) en een NOAEC van 250 mg/l
(inhalatie, rat, interpolatie van vergelijkbare materialen)
Natriumbenzoaat wordt er niet van verdacht kankerverwekkend te zijn
bij mensen

e) Toxiciteit bij herhaalde
dosering
f) Carcinogeniteit

g) Mutageniteit

Natriumbenzoaat is niet mutageen (Ames-test en beenmergtest, rat)

h) Reproductietoxiciteit

Natriumbenzoaat heeft een NOAEL-waarde van 500 mg/kg (oraal, rat,
interpolatie van vergelijkbare materialen) voor reproductie en een
NOAEL-waarde van 175 mg/kg (oraal, rat) voor ontwikkelingstoxiciteit

12

ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit
Natriumbenzoaat:
Acute toxiciteit
Pimephales promelas (vis)
Watervlo
Chronische toxiciteit
Zebravis
Pseudokirchneriella subcapitata (alg)

LC50 > 484 mg/l (96 u)
EC50 > 100 mg/l (48 u, OECD 202)
NOEC: 10 mg/l (6d)
ErC50 > 30,5 mg/l (72 u, OECD 201)
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12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Natriumbenzoaat:
Biologische afbreekbaarheid:

Gemakkelijk afbreekbaar (OECD 301B)

12.3 Bioaccumulatie
Natriumbenzoaat: Log Pow: -2,27 (berekende waarde)

12.4 Mobiliteit in de bodem
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Natriumbenzoaat voldoet niet aan de criteria voor PBT- of zPzB-stoffen volgens REACH bijlage XIII.
De overige bestanddelen zijn niet beoordeeld.
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

12.6 Andere schadelijke effecten
Er zijn geen andere schadelijke effecten geïdentificeerd.
13

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Lever de inhoud/houder in bij een plaatselijk afvaldepot.

14

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product Träfasad houtverf valt niet onder de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
UN-nummer:
Officiële transportnaam
Transportgevarenklasse:
Verpakkingsgroep:
Milieugevaren:
Bijzondere voorzorgen voor de
gebruiker:

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
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Vervoer in bulk overeenkomstig
bijlage II bij MARPOL 73/78 en de
IBC-code:

15

Niet geregeld

REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving
voor de stof of het mengsel
Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29
juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen:
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen:
Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het
op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde
actieve stoffen:
Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni
2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen:

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Er is door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel

16

OVERIGE INFORMATIE

Gevaaraanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in duidelijke taal volgens CLP; vanaf hoofdstuk 2 en
3:
H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Noten bij de hygiënische grenswaardenlijst, AFS 2015:7, die in hoofdstuk 8 wordt genoemd:
NGV
Niveaugrenswaarde
TGV
Plafondgrenswaarde
KTV
Kortetijdswaarde
V
Indicatieve kortetijdsgrenswaarde
De indicatieve kortetijdsgrenswaarde moet worden gebruikt als een aanbevolen
maximumwaarde die niet mag worden overschreden.
37
Sommige oliën veroorzaken bij verhitting polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAH), die kankerverwekkend kunnen zijn. Bovendien kunnen
minerale oliën op zich schadelijke stoffen bevatten.
38
Voor nevel van waterhoudende snijvloeistof e.d., waarvan ook andere stoffen
dan oliën deel kunnen uitmaken, wordt de waarde toegepast als het totaalgehalte
aan het watervrije gedeelte.
Voor stoffen met afzonderlijke lagere grenswaarden worden deze toegepast.
2
Definitie voor respectievelijk inhaleerbaar en respirabel stof en totaalstof
16
Voor stof of nevel van stoffen die afzonderlijke grenswaarden hebben,
worden deze waarden toegepast.
C
De stof is kankerverwekkend
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M
28

Medische controle voor het hanteren van de stof kan vereist zijn.
Wollastoniet is een mineraal dat kan voorkomen als natuurlijk kristallijn vezel

Overige afkortingen:
Persistent, bioaccumulerend en toxisch (Persistent Bioaccumulative Toxic)
PBT
zPzB
DNEL
PNEC
NOAEL
LD50
LC50
EC50
IC50
BCF
Log Pow

Log Kow
KIFS
AFS

Zeer persistent, zeer bioaccumulerend
(Very persistent and very bioaccumalative)
Afgeleide dosis zonder effect (Derived no-effect level)
Voorspelde concentratie zonder effect (Predicted no-effect concentration)
Dosis zonder waarneembare schadelijke gevolgen (No Observed Adverse Effect
Level)
Dodelijke dosis 50% (die dosis van de stof waarbij 50% van de testpopulatie sterft)
Dodelijke concentratie 50% (die concentratie van de stof waarbij 50% van de
testpopulatie sterft)
De concentratie waarbij 50% van de testorganismen geïmmobiliseerd worden.
De concentratie van een stof die een groeiremming van 50% laat zien.
Bioconcentratiefactor
Verhouding tussen de concentratie van de stof in de octanolfase en de concentratie
in de waterfase in evenwichtstoestand. Toont een potentiële bioaccumulatie aan.
Kan ook worden aangegeven als log Kow
Zie log Pow hierboven
Verordeningen van de Zweedse Inspectiedienst voor Chemicaliën
Verordeningen van de Zweedse dienst Arbeidsmilieu

Revisie
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met verordening (EG-nr.) 1907/2006 REACH,
artikel 31
en bijlage II, met herzieningen.
De inhoud beoogt passende veiligheidsmaatregelen te geven bij de hantering van de stof. Het is aan de
ontvanger van
dit veiligheidsblad om de informatie verder door te geven.
De werkgever moet de betreffende werknemers informeren over de risico‘s voor gezondheid en ongelukken
met gevaarlijke chemische
stoffen die zich op de werkplek kunnen voordoen en over de manier waarop deze risico‘s worden vermeden.
De werkgever moet zich ervan vergewissen
dat de betreffende werknemers de informatie hebben begrepen.
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