
 1 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

5in1 OIL SYSTEM FLUSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP 
 
1.1 Productidentificatie 

Handelsnaam   : 5in1 Oil System Flush    
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Art.nr    : 687025 310 ML 
     687028 5 Liter  
 
Toepassing van de stof / van de bereiding Brandstofadditief   
 
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 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 H412 
Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd 
worden. 
 
2.2. Etiketteringselementen 
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 
 
Signaalwoord (CLP)  :- 
 
Gevarenaanduidingen (CLP) 
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

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

 

Datum  
01/07/2015 
 
Vervangt Nr  
28/08/13   
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) 
P273 - Voorkom lozing in het milieu P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie 
 
EUH zinnen 
EUH208 - Bevat Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten(722503-68-6). Kan een 
allergische reactie veroorzaken 
 
2.3. Andere gevaren 
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling 
Brandbare vloeistoffen. Landurig of herhaald contact van dit product met de huid kan huidziekten veroorzaken door het verlies 
van natuurlijke oliën. Gemorst product vormt ernstig potentieel slipgevaar. 
 
3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
 
3.1. Stoffen  
Niet van toepassing  
 
3.2. Mengsels 
 
Naam  Productidentificatie  %  Indeling conform 

Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]  

destillaten (aardolie), met solvent van was 
ontdane paraffinehoudende, Basisolie - niet 
gespecifieerd, Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt verkregen door 
verwvdering van normale paraffinen uit een 
aardoliefractie door solventkristallisatie. 
Bestaat voornamelvk uit koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50, en vormt 
een voltooide olie met een viscositeit die 
niet minder is dan 19 cSt bv 40°C.  

 

(CAS-Nr) 64742-65-0  
(EG-Nr) 265-169-7  
(EU Identificatie-Nr) 649-474-00-6  
(REACH-nr) 01-2119471299-27  

>= 75  
 

Asp. Tox. 1, H304  
 

destillaten (aardolie), met waterstof 
behandelde zware paraffinehoudende, 
Basisolie - niet gespecifieerd, Een 
complexe verzameling koolwaterstoffen die 
wordt verkregen door de behandeling van 
een aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot 
en met C50, en vormt een voltooide olie 
met een viscositeit die minstens 19 cSt is 
bv 40°C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen. stof waarvoor binnen de 
Gemeenschap een blootstellingsgrens op 
de werkvloer geldt  

(CAS-Nr) 64742-54-7  
(EG-Nr) 265-157-1  
(EU Identificatie-Nr) 649-467-00-8  
(REACH-nr) 01-2119484627-25  

0,5 - 5  
 

Asp. Tox. 1, H304  
 

Benzeensulfonzuur,methyl-mono-C20-24-
vertakte alkylderivaten, calciumzouten  

 

(CAS-Nr) 722503-68-6  
 

0,1 - 0,5  
 

Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Chronic 4, H413  

Vertakt dodecylfenol  
 

CAS-Nr) 121158-58-5  
(EG-Nr) 310-154-3  
(EU Identificatie-Nr) 604-092-00-9  
(REACH-nr) 01-2119513207-49  

0,01 - 0,5  
 

Skin Corr. 1C, H314  
Eye Irrit. 2, H319  
Repr. 1B, H360  
Aquatic Acute 1, H400 
(M=10)  
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=10)  

1,2-ethaandiol stof waarvoor binnen de 
Gemeenschap een blootstellingsgrens op 
de werkvloer geldt.  

(CAS-Nr) 107-21-1  
(EG-Nr) 203-473-3  
(EU Identificatie-Nr) 603-027-00-1  
(REACH-nr) 01-2119456816-28  

0,01 - 0,05  
 

Acute Tox. 4 (Oral), H302  
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4.  EERSTE HULP MAATREGELEN 
    
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen 
Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit 
etiket tonen). 
 
EHBO na inademing 
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts 
raadplegen. Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. 
 
EHBO na contact met de huid 
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid 
wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. De huid met overvloedig water wassen. 
 
EHBO na contact met de ogen 
Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt. Als 
voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. 
 
EHBO na opname door de mond 
Onmiddellijk een arts raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. Bij onwel voelen 
een antigifcentrum of een arts raadplegen. 
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten 
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. 
 
Symptomen/effecten na inademing 
Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen terugkomen. 
 
Symptomen/effecten na contact met de huid 
Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen terugkomen. 
 
Symptomen/effecten na contact met de ogen 
Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen terugkomen. 
 
Symptomen/effecten na opname door de mond 
Na een adequate eerste hulp is geen verdere behandeling nodig, tenzij symptomen terugkomen. 
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling  
Zorg voor medische hulp. Bij inname van grote hoeveelheden: onmiddellijk naar het ziekenhuis. 
 
5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen 
Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 
 
Ongeschikte blusmiddelen 
Gebruik geen waterstraal aangezien deze het vuur kan verspreiden. Gebruik geen sterke waterstraal. 
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar 
Bij verbranding: vorming van koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 
 
Reactiviteit in geval van vuur    : Mogelijke gevaarlijke reacties. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand  : Mogelijke vorming van giftige dampen. 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
Voorzorgsmaatregelen tegen brand 
Evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
 
Blusinstructies 
Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Koel de blootgestelde 
vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het 
bluswater in het milieu terechtkomt. 
 
Bescherming tijdens brandbestrijding 
Autonoom ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen handschoenen. Brandzone niet betreden 
zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. 
Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 
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Overige informatie 
Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. 
 
6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen 
Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. 
 
Noodprocedures 
Verontreinigde omgeving ventileren. Overbodig personeel weg laten gaan. 
 
6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen 
Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. 
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 
Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter 
beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 
 
Noodprocedures 
Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Lozing stilleggen. De ruimte ventileren. 
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende 
autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. 
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting 
Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te 
voorkomen. 
 
Reinigingsmethodes 
Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. 
Grote hoeveelheden vrijgekomen stoffen: gemorste vaste stoffen opscheppen en in afsluitbare vaten deponeren. Dit product en 
de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het 
gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. 
Gescheiden van ander materiaal bewaren. 
 
Overige informatie 
Zorg voor een opvangvat. Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 
 
7.  HANTERING EN OPSLAG 
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Extra gevaren bij verwerking 
Verwijderd houden van Warmte, hete oppervlakken, open vlammen. Niet roken. 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
 
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. De handen en andere 
blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een 
goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. 
 
Hanteringstemperatuur    : ≤ 50 °C 
 
Hygiënische maatregelen 
De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te 
verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. 
 
Hygiënische maatregelen 
De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te 
verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. 
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Technische maatregelen 
Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures 
worden gevolgd. 
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Opslagvoorwaarden 
Opslaan in een droge, afgeschermde ruimte om contact met vocht te vermijden. Warmtebronnen. Uitsluitend in de 
oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Rechtstreeks zonlicht, 
Warmtebronnen. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel 
bewaren. 
 
Niet combineerbare stoffen 
Oxiderende stoffen. Sterke basen. Sterke zuren. 
 
Onverenigbare materialen 
Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand. Ontstekingsbronnen. 
Rechtstreeks zonlicht. 
 
Opslagtemperatuur 
45 °C 
 
Opslagplaats 
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen hitte. 
 
Bijzondere voorschriften voor de verpakking 
In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 
 
7.3. Specifiek eindgebruik  
Geen. 
 
8.  BLOOTSTELLINGSBEHEERSING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende, Basisolie - niet gespecifieerd, Een 
complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met 
waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en 
vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bv 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid 
verzadigde koolwaterstoffen. (64742-54-7)  
EU  IOELV TWA (mg/m³)  5 mg/m³ 

 
België  Grenswaarde (mg/m³)  

 
5 mg/m³ 
 

USA - ACGIH  ACGIH TWA (mg/m³)  
 

5 mg/m³ 
 

USA - ACGIH  
 

ACGIH STEL (mg/m³)  
 

10 mg/m³  
 

USA - NIOSH  NIOSH REL (TWA) (mg/m³)  
 
 

5 mg/m³ 
 

USA - NIOSH  NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 
 

10 mg/m³ 
 

 
 
1,2-ethaandiol (107-21-1)  
EU  Lokale naam  Ethylene glycol 
EU IOELV TWA (mg/m³)  52 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm 
EU IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ 
EU IOELV STEL (ppm) 40 ppm 
EU Aantekeningen 

 
Skin 

Frankrijk  VME (mg/m³) 
 

125 mg/m³  

Nederland  Lokale naam  
 

Ethaan-1,2-diol 
 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)  
 

52 mg/m³  
10 mg/m³ (damp)  
 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 104 mg/m³ 
 

Nederland Opmerking (MAC) 
 

H (Huidopname) Stoffen die relatief 
gemakkelijk door de huid kunnen 
worden opgenomen, hetgeen een 
substantiële bijdrage kan betekenen 
aan de totale inwendige blootstelling, 
hebben in de lijst een Haanduiding. Bij 
deze stoffen moeten naast maatregelen 
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tegen inademing ook adequate 
maatregelen ter voorkoming van 
huidcontact worden genomen.  

Verenigd Koninkrijk  WEL TWA (mg/m³)  
 

52 mg/m³ 8 Hrs  

Verenigd Koninkrijk WEL STEL (mg/m³)  
 

104 mg/m³ 15 Min  

 
 
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Passende technische maatregelen: 
Zorg voor een geschikte ventilatie om de olienevel onder de geldende normen te houden. Gebruik een spatbril als oogcontact 
door opspatting mogelijk is. Oogdouche met aangepaste vloeistof. 
 
Persoonlijke beschermingsuitrusting: 
Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Vermijd onnodige blootstelling. 
 
 
Materiaalkeuze beschermende kleding 
Draag geschikte beschermende kleding 
 
Bescherming van de handen 
Beschermende handschoenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
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12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  INSTRUCTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  INFORMATIE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
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16.  OVERIGE INFORMATIE 
  
 

 


