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Blad: 1 - 4 
 
1. Identificatie van het produkt en de onderneming 
 
- Handelsnaam: FTGRA 
- Firma:  UNIMEX NV. 
  Scheepvaartkaai 3 
  B -3500 Hasselt 
 
  TEL: (+32)(0) 11 247740 
  FAX: (+32)(0) 11 247741 
 
 
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
- Het product is opgebouwd uit: spindelolieraffinaat, vetstof, zwaveladditief, chloorparaffine. 
- Gevaarlijke bestanddelen: 
 
CAS-nr.   Omschrijving   %  Kent.   R-zinnen 
 
 
3. Risico's 
 
- Gevarensymbool: 
- Bij inslikken en aansluitend braken kan longaspiratie tot gevolg hebben wat kan leiden tot chemische Pneumonie 
of verstikking. Bij gebruik van het product kunnen er explosiegevaarlijke/lichtontvlambare damp-Iuchtmengsels 
ontstaan. Bij foutief gebruik kunnen er elektrostatische ladingen ontstaan. 
 
 
4. Eerste hulpmaatregelen 
 
- Verontreinigde kleding uittrekken. 
- Bij inademing: indien onwel voor frisse lucht zorgen en eventueel arts raadplegen. - Bij huidcontact: met water 
afwassen, eventueel medisch advies inwinnen. 
- Bij oogcontact: met veel water spoelen, eventueel arts raadplegen. 
- Bij inslikken: geen braken opwekken. Norit toedient. Medisch advies inwinnen. 
 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
- Geschikte blusmiddelen: waternevel, schuim, sproei water. CO2, droog poeder, zand of Aarde alleen inzetbaar 
bij kleine branden. 
- Niet geschikte blusmiddelen: harde waterstraal.  
- Explosie- en brandgassen niet inademen. Volledige beschermende kleding en persluchtapparatuur dragen. 
- Bij brand kan CO vrijkomen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de bodem waardoor 
brand over groe oppervlakten mogelijk is. 
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6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product 
 
- Huid- en oogcontact vermijden. 

- Milieuvoorzorgsmaatregelen: uit de buurt van afvoeren, water en bodem houden. 

- Reinigingsmethoden: mechanisch of met absorberend materiaal opnemen. 
- Geschikte bindmiddelen: universeel bindmiddel, kiezelgoer. 
 

 
7. Hantering en opslag 
 
- Hantering: de voor het omgaan met chemicaliën gebruikelijke regels houden.  

- Brand- en explosiegevaar: algemene regels voor het voorkomen van brand opvolgen. 

- Aanbevolen opslagtemperatuur: vorstvrij houden. Opslagtermijn: 6 maanden. 
- Opslag: houders goed gesloten houden. 
 

 
8. Maatregelen ter beheersing blootstelling / persoonlijke bescherming 
 
- Bestanddelen met in acht te nemen grenswaarden: 

 
CAS-Nr. Omschrijving % Aard  Waarde  Eenheid 

 

- Arbeidshygiëne: de voor het omgaan met chemicaliën gebruikelijke regels aanhouden. 

- Contact met de ogen en huid vermijden. Alle verontreinigde kleding uittrekken. 

- Bescherming van de ademhalingswegen: niet noodzakelijk. 

- Bescherming van de handen: handschoenen aanbevolen. 
- Bescherming van de ogen: veiligheidsbril aanbevolen i.v.m. mogelijk spatten.  
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9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
- Uiterlijk       : pasta 
- Kleur        : bruin 
- Geur        : karakteristiek 
- Stolpunt       : 
- Smeltpunt/traject      : 
- Kookpunt/traject      : 
- Vlampunt        : > 250°C  DIN EN 57 
- Zelfontbrandingstemperatuur     : 
- Explosiegrenzen      : 1,1 - 6,5 Vol.% 
- Dampspanning (20°C)      : 
- Dampdichtheid      : 
- Oplosbaarheid in water     : niet oplosbaar 
- pH ( g/l water) (20 °C)      : 
- Viscositeit (40°C)      : 
- Soortelijk gewicht (20°C)     : 
 

 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
- Thermische ontleding: geen, bij normaal gebruik. Te vermijden: warmte, vlammen en  vonken. 

- Gevaarlijke ontledingsprodukten: geen bij normaal gebruik. 

- Gevaarlijke reacties: geen, bij normaal gebruik 
 
 
11. Toxicologische informatie 
 
- Huidcontact: werkt ontvettend. 
- Oogcontact: geen irritatie 
- Inademen:  
- Het product is niet direct toxisch. 
 
 
 
12. Ecologische informatie 
 
- Biologische afbreekbaarheid: niet bekend. 
- Werking over olie-afscheider: niet van afvalwater te scheiden. 
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13. Instructies voor verwijdering 
 
- Product: Volgens plaatselijke overheidsvoorschriften b.v. naar een vuilverbrandingsinstallatie afvoeren. 
 
- Afvalsleutel: 54102 
 
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 
- Het product is niet geclassificeerd. 
 
- RID / ADR:  Klasse:    Cijfer:   
 Gevaar-nr. :   Stofnummer: 
- ADNR: Klasse:    Cijfer: 
- IMDG-code:  Klasse:    UN-nr.:   PG:   EMS-nr.: 
  MFAG:    Proper shipping name:  
- IGAO / Klasse:    UN / ID-nr.:  PG: 
- IATA-DGR: Proper shipping name:  
 
 
15. Voorschriften 
 
- Etikettering (EG): 
- Gevaarlijke componenten: 
- Gevarensymbool: 
- R -zinnen:   
- S -zinnen:  
- Technische richtlijn lucht: 
- Duitse watergevarenklasse: 2 
 
 
16. Overige informatie 
 
Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de 
veiligheidsaspecten worden gezien, zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de 
eigenschappen en of kwaliteit van het product. 
 


