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lldentfficatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

L1. Productidentificatie 
Handelsnaam: Argos Supreme Thermo 

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengselen ontraden gebruik 
Aanbevolen gebruik Smeerolie 

1.3. Details betreffende de verstretcker van het veiligheidsinformatieblad 
Fabrikant/leverancier: 

Midlock Speciaalgereedschap B.V. 
Middelmoot 16 
1721 CZ Broek op Langedijk 
T 0226 331933 
F 0226 331939 
E order@mjdlock.ni 

1.4. TeiefoonnummervOO< noodgevalien 
Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 (0)492 3412 21 {08.00 tot 17.30 uur, maandag t/m vrljdag) 

I 2 ldentificatie van de gevaren 

2.1.. lndeling van de stof of het mengsel 

lndeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2.008 
De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening 

lndeling overeenkomstig Rlchtlijn 67/548/EEG of Rkhtlijn 1999/45/EG 
Vervalt 

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu 
Vervalt 

2.2. Etlketteringseiementen 

Etikettering overeenkomstig Verordening {EG) nr.1272/2008 
vervalt 
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Gevarenpictogrammen 
vervalt 

Signaalwoord 
vervalt 

Gevarenaanduidingen 
vervalt 

2.3 Andere gevaren 

Resultaten van PBT· en zPtB·beoordeling 
PBT Niet bruikbaar 
zPzB Niet bruikbaar 

I 3 SamensteUing en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

CAS-nr. omsdJrijvlng 
64742-65.0 destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane 50·100% paraffine houdeode 

Jdentificatienummer(s) 

EC.nummer 
catalogusnummer 

265·169"7 
649·474..()().6 

I 4 Eerst e hulpmaatregelen 

4.1. Be:schrijving van de eerste hulpmaatregelen 

lnademing Frisse Iucht toedienen en bij klachten arts raadplegen. 
Wassen met water en zaehte zeep. Contact met de huid 

Contact met de ogen Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden onmiddellijk SPOelen met 
water gedurendelO·lS min. 

lnslildcen Niet Iaten braken. Oe mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

4.2.Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen aanvullende relevante informatie beschikbaar 

4.3. Venmelding van de Ven!iste onmiddellijke medische vertO<CJng en speciale behandeling 
Bij inslikken of bij bra ken, gevaar voor indringing in de longe.n. 

I 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelefl 
C02. Schuim. Droog chemisch product. 

Ongeschikte blusmiddelen 
Geen harde waterstraalgebruiken, deze kan de brand verspreiden. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
verhitting of brand is het ontstaan van giltjge gassen mogelijk. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voonorgsmaatrege&en brand 
Blusinst:ructies 

Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. 

Bescherming tijdens 
brandbesttijding 8randzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsultrusting, inclusief 

adernhalingsbescherming. 

I 6 Maatregelen blj het accldenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voonorgsmaatregelen, beschennende uh:rusting en noodprocedures 

Persoonlijke voorzorgsrnaatregelen 
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 

Voor de hulpdiensten 
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 

6.2. MHieuvoonorgsmaatregelen 
Niet in riofering of openbare wateren taten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een rtolering of 
open water binnendringt. 

6.3. lnsluitings· en reinigingsmethoden en ·materiaal 

voor insluitinc Grote gernorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen 
met inerte korrelige vaste stoffen. 

Relniclngsmethoden 

Ollerige informatie 

Dele<gent. Morsvloeistof absorberen in absorptierniddel zand, zagemeel, 
kiezelgoer. Van het wateroppervlak verwijderen (b.v. afskimmen, aftuigen). 
Het strooioppervlak kan glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken. 

6.4. Verwijzlng naar andere rubrielcen 
Geen bijkomende informatie beschikbaar. 

I 1 Hanterin& en opslag 

7 .1.. Voorzorgsmaatteeelen voor het veilie hanteren van de stof of het mengsel 
Geen bijtondere maatregelen noodzakelijk. 
Olienevelvorming vermijden. 

fnfonnatie m.b.t. brand· en ontploffinpeevaar 
Geen bijzondere maatregelen noodzaketijk. 

7 .2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van f.ncompatibele producten 

Opslagomstandigheden 
Opslaan in een droge, koele, good geventileerde ruimte. Sewaren bij een temperatuur onder de 4o·c. 

7.3. Spedfiek eindgebruik 
Geen bijkomende informatie beschikbaar. 
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I 8 Maatregelen ter behee<Sin& van blootstellin&fpersoonlijke bescherming 

8.1. ControJeparameters 
Sevat minerale olie. Onder omstandigheden die mist kunnen voortbrengen~ moet men de U.S. OSHA PEL van 5 
mg per kubieke meter, ACGIH 5TH van 10 mg per kubieke meter naleven. 

8.2. Maatregelen ter beheerslng van blootstelling 
V66r de paute en aan het einde van werktijd handen wassen. 

Persoonlijke beschermlngsmiddelen 

Beschermlng van de han den 

Beschermlng van de ogen 
8escherming van huid en lichaam 

Bescherming van tudltweaen 

I 9 Fyslsche en chemische elgenschappen 

Geschikte hand.schoenen dragen die tegen relevante 
chemicalien bestand zijn. 
Oraag een veiligheidsbril bij kans op spanen 
Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale 
kleding/huidbescherming aanbevolen. 
Geen spee:iale ademhalingsbescherming is aanbevolen in 
normale gebruiksomstandigl1eden, voorzien van een 
aangepaste ventilatie. 

9.1. lnformatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Aggregatietoestand 
Voortcomen 
Kleur 
Geur 
Geurarens 
pH 
Smell!>unt 
Stol·/vriespunt 
Kookpunt 
Vlampunt 
Relatleve verdampingssnelheid 
(butytacetaat><l) 
Ontvlambaarheid (vast,gas) 
El<p loslegrenzen 
Dampdruk 
Reiatleve dampdichtheid bij 20 •c 
Relatleve dichtheid 
Dichtheid 
Opk>sbaarheid 

LOg Pow 
LOgKow 

Vloeibaar 
Olieachtige vloeistof 
Geel 
Kenmerkend 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
·12 •cASTM 097 
> 316 ·c 
> 200 •c@ ASTM 092 
Geen gegevens beschikbaar 

Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
867 kg/rri' @2o·c 
Product is nauwelijks oplosbaar, en 
drijft Op het wateroppervlak. 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
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Zetfontbrandlngstemperatuur 
Ontbindingstemperatuur 
VISCOSiteit, kinematisch 
Viscosltelt, dynamlsch 
Organisch oplosmiddel 
Explo$ieve elcenschappen 
Btandbevorderende eigenschappen 

9.2. OVeri&e informatie 
Geen bijkomende informatie beschikbaar 

I 10 Stabiliteit en reactivitelt 

10.1. Reactivitelt 
Geen in normale omstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen gesevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
31 mm'/s@ 40•c ASTM 0445 
Geen gegevens beschikbaar 
em 
Geen gesevens beschikbaar 
Geen gesevens beschikbaar 

Thermisthe afbraak I te vermijden omstandlcheden 
Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten. 

103. Mogelijke gevaartijke reacties 
Reacties met sterke oxidatiemiddelen. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen gesevens beschikbaar. 

10.5. Chemlsch op elkaar lnwetkende matertalen 
Geen gegeve:ns beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledlngsproducten 
Geen gevaarlijke ontbinding.sproducten be.kend. 

l 11 Toxicok»eische informatie 

Acute gifticheld 

op de huid 
aan het oog 
OVergevoeligheid 

Oraal LDSO 
Dermal LDSC 

LC50 (4 h) 

Aanvullende toxicologisd1e informatie 

Niet lnged~d 

, met solvent van was ' 

Geen prikkelend effect. 
Geen prikkelend effect. 

>2000 m211c 'lkoniinl 
>5000 mgfkg :rat} 

>Smg/l (rat 

Geen effect van overgevoetigheid bekend. 
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroonaakt 
het product op grand van onze ervaring en de ons be:kende 
informatics geen schadelijke effecten op de gezondheid . 
De stof is niet kenmerkingsplichtig op grond van de EG-Iijsten in de 
laatste geldige redactie. 
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CMR~Ifecten (lcankerverwekkendheid, 
mutageniteit en giftigheid voor de 
voortplantlng) 

J 12 Ecologische informatie 

U.l. Toxieiteit 

Oit product bevat miner ale alien die als sterk geraffineerd worden 
beschouwd en krachtens IARC niet als kankerverwekkend worden 
beschouwd. Er werd met de IP 3464 test aangetoond dat aile otien 
In dit product minder dan 3% extraheerbare stolfen bevatten. 

Aquatische toxiciteit 

64742~5·0 destillaten laardoliel, met solvent van was ontdane oaraffinehoudende 

EC50(43 h) 

LCSO (96 h) 

LI/El/ILSO 

12.2,. Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen aanvullwde informatie beschikbaar 

U.3 Bio ac.c:umulatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Moblliteit In de bodem 
Geen bijkomende informatie beschikbaar 

Ecotoxlsche elfecten: 

>10000 ms/1 (daphnia) (OECO 202) 

>100 mg/1 (vis) (OECO 203) 

>100 ms/1 (vis) 

Dele stof is normal iter onschadelijk voor aquatische organisme,n. Het product werd nog niet getest. 
Oeze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke comPOnenten. 

Verdere ecologlsche infonnatle: 
Waterbezwaar1ijkheid (Nl) 11: Weinig schadelijk voor water Ieven de organismen. 
Gevaar voor water klasse 1 (0) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein 
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. 

u .s. Resultaten van PST- en zl'zB-beoonlellng 
PST Niet bruikbaar. 
zPzB Niet bruikbaar. 

U.6. Andere schadefijke elfecten 
Geen bijkomende informatie beschikbaar 

l u lnstrutties voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkinpmethoden 

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationafe voorschriften. 

Europese afvalcatalogus 

13 02 os• niet~gechloreerde minerale motor .. , transmissie· en smeerolie 



141nformatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig de eisen van ADII/ ADN /IMDG /lATA 

14.1. VN-nummer 
Vervalt 

14.2. Julste ladlngnaam overeen.komstig de modelreg&cmenten van de VN 
Vervalt 

14.3. Tran51>0rtgevarenldasse(n) 
vervalt 

14A. Verpakkingsgroep 
Vervalt 

14.5. Milieugevaren 
Niet marine pollutant 

14.6. Bij:zondere voonorgen voor de gebruiker 
Niet bruikbaar 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlagell bij MARPOL73/78 en deiBC-code 
Niet van toepassing 

VN •Model Regulation 
Geen 

15 Regelgevlng 

15.1. Spedfieke velligheids·, getondheids· en milieureglementen en ·wetgeving voor de stof of het 
mengsel 

Europese Unle 
Geen Annex XVII beperki ngen 
Bevat geen REACH kandidaat stof 

Nationale voors.chriften 
Gevaarklasse v. water WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water. 

15.2. Chemische veUigheh1sbeoorcteling 

Een chemis.:he veiligheldsbeoordeling is niet uitgevoerd. 

lt6 Overige informatie 

Afltortingen en acroniemen: 
RIO: R•clement lntematlonill concernilnt le transport des marchandlses dancereuses par chemin de rer (Recul<~~tlons 
Concernlne the lntematk>nal Transport of Darcetous Goods by Rail} 
AOR: Accord eu~n sur le t ranspcN'1 des marchandl$eS dfnsereUI$ts Pit Route (European Atrttment 
International Clrri3Se of a»nsei'OUS Goods by RoJd) 
GHS: Globalty Harmoolsed Sys1em of ClassiflcaUon and LabeDinc of Chemlcais 
EiNECS: European Inventory of £xlsdng Commerdal Chemk:al Substances 
0\S; Chemical Abstraa::s Sec'vke (d"Ms:ion of tht Atne-rican ChemiGJI Sociftv) 
LCSO: lethal concentr.~Uon. SO percent 
lDSO: Lethal dose. SO percent 

[)jt veilighBid informatiB blad is opgesteld conform Bijlageii/A van de verondening (EU) 453/2010. C/assificatie is 
berelcood overoenkomstig de Europese richUijn 671548/EWG, 1999145/EC oo verordening 127212008 met hun 
respectiBveliji<e amendementen. Zij is met de grootst mogelijke :rorg opgesteld. Wij kumen echter geen 
aansprakelfjkheid aanvaarden voor schade. van welke aard ook, we/ke door het gebruik van ckJze gegevens of 
van hBt betreffende product zou worden veroorzaakt. VOO< het gelxuil< van dit preparaat voor een experiment of 
een nieiiW9 toepassing diBnt de gebruiker ze/1 een materiaal geschiklhBids· en veiligheidsstudie uit te lo'09fBtl 
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