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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

5in1 OCTANE BOOSTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP 
 
Handelsnaam   : 5in1 Octane Booster  
      
Art. nr    : 687051  310 ML  
      687055 5 Liter 
  
Toepassing van de stof / van de bereiding Reinigingsmiddel   
 
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 
 
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG ) nr. 1272/2008 [ CLP ] 
Gevarenpictogrammen 

 

 

Gevaar gezondheid ( GHS08 )  :  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt . 

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

 

Datum  
01/07/2015 
 
Vervangt Nr  
18/09/2012 

 



 2 

Signaalwoord 
gevaar 
 
Gevaren 
Vermijd contact met de huid. 
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt . 

Voorzorgsmaatregelen 

• Inslikken - onmiddellijk een antigifcentrum of een arts / arts . Geen braken opwekken . 
• Achter slot bewaren. 
• Inhoud / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale 

voorschriften 

Aanvullende gevarenkenmerken ( EU) 
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken . 

2.2 Andere gevaren 
Geen 

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
3.2 Mengsels  
gevaarlijke bestanddelen  
Destillaten (aardolie), met waterstof / Kerosine - niet gespecificeerd; EG-nummer: 265-149-8; CAS Nr: 64742-47-8  
 
Gewicht fractie   :  50 - 100%  
Indeling 67/548/EEG  :  Xn; R65  
Indeling 1272/2008 [CLP]  :  Asp.Tox. 1; H304  
 
HYDROCARBONS, C10-13, n-alkanen, <2% aromatische koolwaterstoffen; REACH-registratie nr: n / a; EG-nummer: 
918-481-9; CAS  
 
Gewicht fractie   :  2-3%  
Indeling 67/548/EEG  :  Xn; R65 R66  
Indeling 1272/2008 [CLP]  :  Asp.Tox. 1; H304  
 
HYDROCARBONS, C10, AROMATEN; EG-nummer: 919-284-0-8  
Gewicht fractie   :  <1%  
Indeling 67/548/EEG  :  N; R51/53 Xn; R65 R67 R66  
Indeling 1272/2008 [CLP]  :  Asp.Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 
 
4. EERSTE HULP MAATREGELEN 
 
Inademing     
Slachtoffer onmiddellijk weghalen bij de bron van blootstelling. Voor rust, warmte en frisse lucht 
 
Inslikken     
Bij inslikken niet het braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. 
 
Huid     
 Was de huid onmiddellijk met water en zeep.  
 
Ogen   
Ogen onmiddellijk met overvloedig water terwijl oogleden optillen. Blijven spoelen gedurende tenminste  15 
minuten en een arts raadplegen.  
 
5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
Blusmiddelen     : Poeder , schuim of CO2 . 
 
Speciale brandbestrijdingsprocedures  
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Ademhalingsapparaat moet gedragen worden als de blootstelling aan dampen waarschijnlijk is. Gebruik water 
om het vuur blootgestelde vaten koel te houden en dampen verspreiden . 
 
Uitzonderlijke brand- en ontploffingsgevaren   
Dampen van oplosmiddelen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. 
 
 
 
 
6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 
 
Reinigingsmethoden  
Alle ontstekingsbronnen doven . Vonken, vlammen , warmte en roken . Ventileren . Absorberen materiaal van 
gescheurde of lekkende containers op een inerte - materiaal. Transfer naar geschikte container voor 
verwijdering. 
  
7.  HANTERING EN OPSLAG 
 
 Gebruiksvoorzorgsmaatregelen   :  opslagvoorschriften : 
  
Vermijd morsen, huid- en oogcontact . 
Bewaren in een koele, droge plaats uit de buurt van alle warmtebronnen inclusief direct zonlicht . 
  
8.  BLOOTSTELLINGSBEHEERSING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
Ingrediënt Naam  Cas No  STD  LTEXP (8 hrs)  
 
Reukloos kerosine 64742-47-8 OES  1200 mg/m3 
 
Ingrediënt   OES = Arbeidsblootstelling standaard  
 
 
Reacties   : - 
 
 
Bescherming / Uitrusting  : 
 
 
Veiligheidshandschoenen 
Chemische stoffen bestendige handschoenen vereist voor langdurig of herhaald contact.   
 
Bescherming van de ogen 
Draag een goedgekeurde chemische veiligheidsbril waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is. 
 
 
9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Uiterlijk    :  Vloeistof / vloeibaar    
Geur/smaak   :  Petroleum 
Kleur    :  Kleurloos 
Dichtheid (water = 1 )   :  0.828± 0.01 @ 25 °C 
Vlampunt   :  61-93,4 ° C  
VP klasse   :  NVT 
Oplosbaarheid   :   niet oplosbaar in water  
Kookpunt @ 760mmhg  :   200-250 ° c  
Dampspanning   :   <10 mbar@37.8 ° c 
 
9.2 Overige informatie  

pH waarde    :  NVT  
Ethanolgehalte%   :  0 
Verpakking   :  687256 325 ML  (plastic) 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
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Te vermijden omstandigheden/ te vermijden materialen  
Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen . Sterk oxiderende middelen . 
  
Gevaarlijke ontledingsproducten  
Vuur of hoge temperatuur veroorzaakt 
Kooldioxide  (CO2)  
Koolmonoxide  (CO)  
11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
Inademing 
Hoge concentraties van dampen kan duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken  
 
Inslikken 
Kan irritatie van mond, luchtwegen en darmstelsel veroorzaken.  
 
Huid 
Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken.  
 
Ogen 
Kan lichte irritatie of ongemak veroorzaken. 
 
12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
Milieugevaren   :  Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.  
Acute vistoxiciteit  :  Niet giftig voor in het water levende soorten. 
 
13.  INSTRUCTIE 
 
Opruimingsmethoden  :  afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving. 
 
 
14.  INFORMATIE 
  
14.1 UN-nummer  

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van de transportwetgeving.  

14.2 UN-nummer  

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van de transportwetgeving.  

14.3 Transport (n)  

Vervoer over land (ADR / RID)  
Niet onderhevig aan ADR / RID.  
Klasse (n): -  
 
Zeetransport (IMDG)  
Niet onderworpen aan de IMDG code.  
Klasse (n): -  
 
Luchtvervoer (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Niet onderworpen aan IATA.  
Klasse (n): -  

14.4 Verpakkingsgroep  

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van de transportwetgeving.  

14.5 Milieugevaren  
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Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van de transportwetgeving.  

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  

Geen 

Niet geclassificeerd voor transport 

Geen transport waarschuwing van toepassing.  
 
 
15.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het 
mengsel 
15.1.1. EU-voorschriften 
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
 
15.1.2. Nationale voorschriften 
Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
SZW-lijst van mutagene stoffen   : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding  : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid  : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling  : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling.  
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. 
 
16.  OVERIGE INFORMATIE 
  
Opmerkingen 

Deze voorbereiding vereist een formele COSHH beoordeling, die ervoor moet zorgen dat medewerkers zich 
bewust zijn van de gevaren / voorzorgsmaatregelen beschreven in dit informatieblad. De COSHH beoordeling 
moet er ook voor zorgen dat de aanbevolen veiligheidsmaatregelen apparatuur beschikbaar is en, indien van 
toepassing, worden de limieten worden vermeld in sectie 8 niet wordt overschreden. 
 
VIB nr.  :  0253L 

01/07/2015 


