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01. Benaming van stof, bereiding en firma
 Handelsnaam:

3029 OSMO COLOR verzorgings- en reinigingsspray op basis van was
Producent/Leverancier:
 Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG
Straat/Postbus
 Hafenweg 31
 Postbus 63 40
Landaanduiding/Postcode/Woonplaats
 D-48155 Münster
 D-48033 Münster (PF)
Telefoon/Telefax
 Telefoon: 0251 / 692-0
 Telefax: 0251 / 692-259
Informatie in noodgevallen
 Alarmnummer voor gifstoffen Berlijn: 030 / 19240

02. Samenstelling/gegevens over de bestanddelen
Chemische karakterisering
 Wasdispersie als spray

Gevaarlijke bestanddelen
Gedearomatiseerde kunstterpentijn

Percentage: 70-90 % CAS-nummer: 64742-48-9
Symbo(o)l(en): Xn R : 65, 66

Butaan
Percentage: 5-10 %  CAS-nummer: 106-97-8
Symbo(o)l(en): F+   R: 12

03. Mogelijke gevaren
Specifieke gevaren voor mens en milieu
 Licht ontvlambaar, F+.
Veiligheidsrisico’s
 Verpakking staat onder druk. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen van

meer dan 50 °C.  Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. Niet in open
vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen –
niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

04. Eerste hulp maatregelen
Algemene aanwijzingen:
 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Indien zich symptomen voordoen of in geval van twijfel een arts raadplegen.
 Bij bewusteloosheid: stabiele zijligging – een arts waarschuwen
Na inademen
 De betrokkene in de frisse lucht brengen en warm houden.
 Bij onregelmatige ademhaling/ ademstilstand: kunstmatig beademen.
 Een arts waarschuwen
Na aanraking met de huid

Met water en zeep afwassen, goed naspoelen.
 Geen oplosmiddelen of verdunning gebruiken!
Na aanraking met de ogen

Spoelen met overvloedig water (10 - 15 min).
 Een arts waarschuwen
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Na inslikken
 Niet het braken opwekken!
 Zorgen dat de betrokkene rustig blijft.
 Een arts waarschuwen.

05. Maatregelen voor brandbestrijding
Geschikte blusmiddelen
 Schuim (bestand tegen benzine), nevelspuit of sproeiwater.
 Droge blusmiddelen, CO2, zand of aarde zijn alleen bruikbaar bij kleine branden.
Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen
 Volle waterstraal
Aanvullende instructies

    Kan explosieve gas-luchtmengsels vormen.
  Bij brand verpakkingen die gevaar lopen met water koelen.

06. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Contact met huid en ogen vermijden. Damp niet inademen. Ontstekingsbronnen
verwijderen. Niet roken. Vonken vermijden. Iedereen die niet aanwezig behoeft te
zijn, uit het getroffen gebied verwijderen. Lekken dichten, zo mogelijk zonder persoonlijke
risico’s te nemen. Veiligheidsvoorschriften (zie Hoofdstuk 7 en 8) in acht nemen. Zorgen
voor voldoende ventilatie!

 Maatregelen ter bescherming van het milieu
Vervuiling van water en bodem verhinderen. Lozing op de riolering verhinderen. Bij
vervuiling van rivieren, meren of afvoerleidingen overeenkomstig de plaatselijke
wetgeving de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen.
Reinigings- / absorptiemethode

kleine hoeveelheden:
Vrijgekomen materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel  (bijv. zand, aarde,
diatomeeënaarde, Vermiculite) omgrenzen en overeenkomstig de plaatselijke
bepalingen verzamelen in de daartoe bestemde vergaarbakken. Bij voorkeur
schoonmaken met reinigingsmiddelen, zo mogelijk geen organische oplosmiddelen
gebruiken. Geopende verpakkingen in een daartoe bestemd vat of bergingsvat plaatsen.

 grote hoeveelheden:
Voor recycling of afvoer in een afsluitbare container, voorzien van het juiste etiket
plaatsen. Behandeling van resten net als bij het morsen van kleine hoeveelheden.

07. Hantering en opslag
Hantering
 Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Langdurig of herhaald contact met de

huid vermijden. Inademen van dampen of sproeinevels vermijden. Alle open vuur
doven, ontstekingsbronnen verwijderen, ontstaan van vonken vermijden. Niet roken. Niet
in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien.

Opslag:
 Opslag overeenkomstig WGK 1. De opslagvoorschriften voor aërosols zijn van

           toepassing.
 Beschermd tegen warmte-invloeden opslaan.
Aanvullende instructies bij de opslagvoorwaarden
 Steeds in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Instructies op het etiket in acht nemen.

Beschermen tegen hitte en direct zonlicht (> 50 °C). Verpakkingen koel en droog
bewaren.

 Opslagklasse VCI: 2 B
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08. Maatregelen betreffende blootstelling / persoonlijke bescherming
Aanvullende instructies m.b.t. inrichting van technische installaties
 Zorgen voor voldoende ventilatie. Mochten de technische maatregelen niet voldoende

zijn om de aangegeven concentratie van het oplosmiddel onder de MAC-grenswaarden
te houden, dan dient passende adembescherming te worden gedragen.

Nationale grenswaarden voor blootstelling
Gedearomatiseerde kunstterpentijn (CAS-nr. 64742-48-9)

 Specificatie: MAC
 Waarde: 200 ml/m³ /  1000 mg/m³
 Max. piekwaarde: 4
 Stand (mm/jj) 06 / 97

Butaan (CAS-nr. 106-97-8)
 Specificatie: MAC
 Waarde: 1000 ppm /   2350 mg/m³

Persoonlijke bescherming
 Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

aanraking met de huid vermijden; aanraking met de ogen vermijden; vervuilde,
doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken; vervuilde huid afwassen met veel water en
zeep, huid verzorgen.

09. Fysische en chemische eigenschappen
Voorkomen

  Vorm: Aërosol
  Kleur:  melkachtig wit
  Geur: karakteristiek

10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden
 Warmte, open vuur, vonken, opwarming vermijden!

Te vermijden stoffen
 Geen bekend bij gebruik volgens de voorschriften.

Gevaarlijke ontledingsproducten
 Geen bekend bij gebruik volgens de voorschriften.

11. Toxicologische informatie

 Ervaringen uit de praktijk

Bij inademen: In hoge concentraties is irritatie van de slijmvliezen, bedwelmende
werking en beïnvloeding van de reactietijd en het coördinatievermogen mogelijk.
Bij langdurig inademen met hoge dampconcentraties kan hoofdpijn, duizeligheid,
misselijkheid etc. optreden.



 Veiligheidsinformatieblad conform 91/155/EWG

Producent: Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG     D-48155 Münster
Handelsnaam: 3029 OSMO COLOR verzorgings- en reinigingsspray op basis van was
Datum van uitgifte: 31.01.01 bewerkt op: 31.01.01 Pagina: 4/5

  Bij aanraking met de huid en de ogen: Frequent en langdurig contact kan irritatie en
huidontsteking veroorzaken.

12. Ecologische informatie

Product niet in de riolering of op open water lozen. Verwijderen volgens de plaatselijke /
overheidsvoorschriften.

Algemene aanwijzingen:
Gevarenklasse water WGK 1  (Classificatie volgens VwVwS, appendix 4)

13.Instructies voor verwijdering

Aanbeveling
  Volledig leeggemaakte verpakking kan met de potentieel recyclebare stoffen worden

afgevoerd.
EAK – Afvalsleutel

  200122: Aërosols andere organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederloog.
 150104: Metaal (verpakkingen)

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Landtransport ADR / RID en GGVS / GGVE
Classificatie
GGVS / GGVE: Klasse 2 Nummer 5 Gruppe F
RID / ADR: Klasse 2 Nummer 5 Groep F
Stofnummer: 1950
Aanduiding van het product AËROSOL, drukgasverpakking – beperkte

hoeveelheid
Verpakking
Gevaarsetiket 2
Verzending per post toegestaan (J/N) ?  Nationaal:  J

Zeestransport IMDG / GGVSee
Classificatie
IMDG-code: 2 IMDG-page: 2102
UN-nummer: 1950 MarPol: --
MFAG-tabel: 620 EmS-nummer: 2-13
Technische naam

AEROSOLS – limited quantity –
Verpakking
 Verpakkingsgroep II

Luchttransport ICAO-TI en IATA-DGR
Classificatie
ICAO-IATA-klasse: 2.1
UN-nummer: 1950
Technische naam

Aerosols, flammable
Verpakking
 Verpakkingsgroep II

15. Voorschriften
Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
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Kenletter(s) en gevaaraanduiding(en) van het product
 F+: Licht ontvlambaar

R-zinnen
 R 12: Licht ontvlambaar

S-zinnen
 S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.
 S 23: Aërosol niet inademen.
 S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water afspoelen en een

arts raadplegen.  .
 S 51: Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Nationale voorschriften

Gevarenklasse water
 Gevarenklasse water WGK 1  (Classificatie volgens VwVwS, appendix 4)

Karakterisering als aërosol volgens § 12 (4) de Duitse GefStoffv. van 30.10.1993:
Verpakking staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen van meer dan
50 °C. Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. Niet in open vuur of op
gloeiende voorwerpen sproeien. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

16. Overige informatie
  Overige informatie is te vinden in onze brochures en productinformatie.

Uitgever van dit informatieblad
  OSMO COLOR Farbenwerk

Aanspreekpunt
  Technisch Productmanagement

DE BOVENSTAANDE GEGEVENS BERUSTEN OP DE HUIDIGE STAND VAN ONZE
KENNIS, ECHTER GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT PRODUCT-
EIGENSCHAPPEN EN VORMEN DAN OOK GEEN CONTRACTUELE RECHTSBETREKKING.


