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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

5in1 GEAR BOX TREATMENT 

 
1.  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP 
 
1.1 Productidentificatie 
Handelsnaam   : 5in1 Gear Box Treatment     
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Art.nr    : 687015 150 ML 
 
Toepassing van de stof / van de bereiding Olie-additief  
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
 
Fabrikant/leverancier  : Maumo International BV 
Straat/postbus   : Zwaalweg 16  
Landcode/postcode/plaats  : 2991 ZC Barendrecht  
Telefoon/fax   : TEL: +31 (0) 1806-99234 +31 (0) 1806-99235 
Contactpersoon   : De heer R. Maundrell info@maumo.nl 
Noodgevallen   :  +31 (0) 610022373 alleen buiten kantooruren (kantooruren 08:00 - 17:00) 
Website     : www.maumo.nl  
 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen  
 
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 

2.1 indeling van de stof of het mengsel 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens CLP (EG 1272/2008) en DPD (1999/45/EG) 

2.2 labelelementen  
Geen kenmerken zoals voorgeschreven 

2.3 andere gevaren  
Geen 
 
 
 
 

Opgemaakt volgens Verordening (EG) 
NR. 1907/2006 en (EG) nr. 453/2010 

 

Datum  
01/07/2015 
 
Vervangt Nr  
18/09/2012 
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3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
3.1. Stoffen 
Niet van toepassing. 
 
Lubricationg Oils 95-100 % 
CAS-No: 64742-01-04 EC.:278-012-2 
Classification (EC 1272/2008) Classification (67/548/EEC) 
 
Thiophene Ttetrahydro-1, 1-dioxide, 3-(C9-C11 isoalkyloxy 1-2% 
CAS-NO.: 398141-87-2 EC.:800-172-4 
Classification (EC 1272/2008) Classification (67/548/EEC) 
 
4.  EERSTE HULP MAATREGELEN 
    
Algemeen advies   : In geval van bijwerkingen arts consulteren . 
Na het inademen   :  Verwijderen van blootstelling . 
Na contact met de huid   : Wassen met water en zeep . 
Na oogcontact    : Onmiddellijk spoelen met stromend water ( 10 minuten ) . Een arts 
raadplegen indien nodig.  
Na inslikken    : Spoel de mond met water . Medische hulp inroepen 
 
5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
Blusmiddelen   :  kooldioxide, schuim, poeder en water mist. 
 
Speciale brandbestrijdingsprocedures 
 
Procedures 
Water of schuim kan schuimvorming veroorzaken. Gebruik water om vuur blootgestelde containers koel. Water kan gebruikt 
om gemorste weg te spoelen van blootstelling. Voorkomen wegstromende materiaal van de brandbestrijding of verdunning van 
het invoeren waterwegen of drinkwatervoorziening. 
 
Speciale beschermend uitrusting 
Uitrusting: bij branden in besloten ruimten, moet de brandweer te gebruiken persluchtmasker dragen. 
 
Gebruikelijke brand en Explosiegevaar :  geen. 
 
Nfpa gevaar id gezondheid: 0, ontvlambaarheid: 1, reactiviteit: 0 
 
6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 
 
Kennisgeving procedures: rapport gemorst, zoals gevraagd aan de bevoegde autoriteiten, zoals de plaatselijke EHBO 
medewerker of brandweer. Wanneer gemorst waarschijnlijk niet in riolering of het grondwater laten komen, neem contact op 
met de water autoriteiten. In geval van ongeval, contact opnemen met de politie en brandweer , in voorkomend geval, de water 
autoriteiten. 

Procedure als materiaal vrijkomt of gemorst wordt: beperk en absorbeer met brandvertragend zaagsel, diatomeeënaarde etc. 
Schep het op en gooi op een geschikt vergunning houdend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de huidige 
geldende wet- en regelgeving en productkenmerken op het moment van verwijdering. 

Milieu voorzorgsmaatregelen  
Voorkom morsen het binnendringen in riolen of riolen en contact met de bodem. 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: zie rubriek 8 

 

7.  HANTERING EN OPSLAG 
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Behandeling 
Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig buiten de normale goede hygiënische praktijken. Zie rubriek 8 voor extra 
persoonlijke bescherming advies bij het hanteren van dit product. 

Opslag 
Niet opslaan in open of verpakkingen zonder etiket. Uit de buurt van sterk oxiderende stoffen of brandbaar materiaal. 

Nader advies  
Gebruikt motorcarter smeermiddelen bevatten schadelijke verontreinigingen. Door de waargenomen effecten in het 
laboratorium (zie punt 11), moeten alle personen die regelmatig te behandelen motorolie, zoals de motor mechanica en 
tankstations werknemers nemen voorzorgsmaatregelen om het contact minimaliseren met de olie. Goede persoonlijke hygiëne 
moet worden gevolgd. Grondig wassen elk contact met de huid met zeep en water. Verwijder olie doordrenkte kleding en gooi 
olie doordrenkte schoenen 

8.  BLOOTSTELLINGSBEHEERSING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
Ventilatie 
Geen bijzondere eisen onder normale gebruiksomstandigheden en met voldoende ventilatie. 

Ademhalingsbescherming 
Geen bijzondere eisen onder normale omstandigheden van gebruik en een aangepaste ventilatie. 

Bescherming van de ogen 
Normaal industriële oogbescherming praktijken moeten worden gebruikt. 

Bescherming van de huid 
Geen speciale apparatuur die nodig is. Echter, goede persoonlijke hygiënische praktijken moeten altijd worden gevolgd. 

Blootstellinggrenzen 
Dit product bevat geen onderdelen die moeten erkend blootstellinglimieten. Echter, een grenswaarde waarde van 5,00 mg/m3 
wordt voorgesteld voor olienevel. 

9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Typische fysische eigenschappen worden hieronder gegeven. Neem contact op product veiligheidsinformatieblad te 
raadplegen voor specifieke details. 
 
Fysische toestand     : Vloeistof 
Kleur       : amber 
Geur       : typische 
Ph       : Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt     : Geen gegevens beschikbaar 
Vlampunt      : >93,4 ° C 
Vp klasse     : NVT 
Ontvlambaarheid     : Geen gegevens beschikbaar 
Auto ontvlambaarheid     : Geen gegevens beschikbaar 
Explosieve pro      : Geen gegevens beschikbaar 
Oxiderende prop     : Geen gegevens beschikbaar 
Dampdruk      : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid     : o.886 
Oplosbaarheid      : in water onoplosbare 
Verdelingscoëfficiënt     : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit      : @ 40 ° c 104 centistoke s 
Viscositeit      : @ 100 ° c 14,3 centistokes 
Pour punt     : -28 deg c 
 
Voor meer technische informatie contact op met vertegenwoordiger. 
 
9.2 Overige informatie 
 
Ethanolgehalte%      : 0 
Verpakking     : 150 ML (plastic fles) 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
  
Stabiliteit (thermal. Licht etc. Stable 
Te vermijden omstandigheden   :  extreme hitte 
Incompatibiliteit (te vermijden)   :  sterke oxidatiemiddelen 
Gevaarlijke ontledingsproducten   :  metaaloxiden. Koolmonoxide 
Gevaarlijke polymerisatie    :  treedt niet op 
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11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
Orale toxiciteit bijna niet giftig (ld50: meer dan 2000mg/kg.) 
gebaseerd op testen met soortgelijke producten en / of de componenten. 
 
Dermale toxiciteit bijna niet giftig (ld50: meer dan 2000mg/kg.) 
gebaseerd op testen met soortgelijke producten en / of de componenten. 
 
Inademing toxiciteit niet van toepassing - de gezondheid schadelijke concentratie Van mist en / of dampen zijn onwaarschijnlijk 
Worden blootgesteld via een gebruikelijke Of redelijkerwijs te verwachten hanteren Of misbruik van dit product. 
 
Oogirritatie praktisch niet-irriterend, (draize score: Meer dan 6, maar 15 minder) 
Huidirritatie praktisch niet-irriterend, (primaire irritatie Index: groter dan 0,5 en kleiner dan 3) 
Andere acute toxiciteitgegevens de acute toxicologische resultaten samengevat 
Zijn gebaseerd op het testen van representatieve 5in1 producten Maumo international bv 
Formuleringen hebben geen acute Effecten, toegediend via de inademing Route, indien getest bij maximaal haalbare Olie of 
nevel dampconcentraties. 
 
12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
12.1 Toxiciteit   
Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de milieu. Geen Ecologisch chemische stoffen aanwezig. Morsen van vloeistoffen kunnen 
vormen een film op water oppervlakken fysieke schade aan organismen. Zuurstof overdracht kan ook worden aangetast. 
 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid  
De product is inherent biologisch afbreekbaar. 
 
12.3 Bio accumulerend potentiële  
Er is geen aanwijzingen bio accumulatie zal opdrogen. 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem  
Niet vluchtige. Gemorst product kunnen doordringen in de bodem, grondwater verontreiniging veroorzaken. 
 
12,5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
Niet PBT of zPzB chemicaliën aanwezig. 
 

12,6 Andere bijwerkingen  
Geen bekend. 
 
13.  INSTRUCTIE 
 
Afval verwijdering 
Het product is geschikt voor het stoken in een gesloten gecontroleerde brandstofbrander of verwijdering door toezicht te 
verbranden. Het branden kan worden beperkt door de controlerende autoriteit. Bovendien is het product geschikt voor 
verwerking door een erkend recyclingbedrijf of kan worden afgevoerd naar een stortplaats. Gebruiken van deze methoden is 
onderworpen aan de gebruiker zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aandacht van de productkenmerken 
op het moment van verwijdering. 
 
 
 
 
 
14.  INFORMATIE 
  
UN-nummer 

• Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. 
• Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
• Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. 

Transportgevarenklasse(n) 
 
Landtransport (ADR/RID) 
De stof is niet onderworpen aan ADR-RID richtlijnen. 
Klasse(n) : - 
 
Transport op open zee (IMDG) 
De stof is niet onderworpen aan de IMDG code. 
Klasse(n) : - 
 
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 
De stof is niet onderworpen aan IATA inrichtingen. 
Klasse(n) : - 
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Verpakkingsgroep 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. 
 
Milieugevaren 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. 
 
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Geen 
 
15.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften / -wetgeving voor de stof of het mengsel 
 
Supply regelgeving: DPD: Preparaten Richtlijn; GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van 
chemische producten; CLP: indeling, etikettering en verpakking regelgeving. Transport regelgeving: CDG: vervoer van 
gevaarlijke goederen regelgeving; ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA. 
 
15.2 Chemisch veiligheidsbeoordeling 
Geen formele chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. 
 
16. OVERIGE INFORMATIE 
  
Dit product bevat - zink diakly dithiofosfaat (zddp) 
Dit product mag niet worden verwarmd tot boven 70 graden celsius deg, omdat hogere temperaturen kunnen leiden tot 
exotherme ontleding van het zddp los zeer giftige waterstofsulfaat en mogelijke geurige alkylmercaptanen product moet worden 
bewaard bij temperaturen onder 50 ° c tot een achteruitgang van product kwaliteit te voorkomen. 
 
Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke product en is niet geldig wanneer de stof wordt gebruikt 
combinatie met andere materialen of op een andere proces. Deze informatie is naar beste weten van de vennootschap en 
weten nauwkeurig en betrouwbaar op de aangegeven datum. Er wordt geen enkele vertegenwoordiging, garantie of garantie 
gemaakt met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om zelf de geschiktheid en volledigheid van deze informatie voor zijn eigen gebruik. 
 
01/07/2015 


