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

1.1. Productidentificatie 
Handelsnaam: Argos Supreme Metal Working 

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

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

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

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 (0)492 34 12 21 (8 tot 17.30 uur, maandag t/m vrijdag) 

I 2 ldentificatie van de gevaren 

2.1 Etiketteringselementen 
Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 

2.2 Bijkomende aanwijzingen 
De indeling vindt plaats op basis van experimentele en epidemiologische gegevens of op basis van de 
conventionele methode conform Toebereidingsrichtlijn 1999/45. 

I 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 
Basisolie met additieven. 

Aanwllende gegevens 
Sterk geraffineerde minerale olie {IP 346 DMSO-extract <3%). 
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I 4 Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

lnademing : Frisse Iucht toevoegen, arts raadplegen. 
: Wassen met water en zachte zeep. Contact met de huid 

Contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden onmiddellijk spoelen met 
water gedurende 10-15 min. 

lnslikken : Niet Iaten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Niet bekend. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen. 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Watersproeistraal, schuim, bluspoeder. Kooldioxide (C02}. Zand. 
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. 

Ongeschikte blusmiddelen 
Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Koolmonoxide (CO}. Kooldioxide (C02}. Stikstofoxide (NOx} 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. 

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 

Voor de hulpdiensten 
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in riolering of openbare wateren Iaten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of 
open water binnendringt. 

6.3. lnsluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte 
korrelige vaste stoffen. 

Reinigingsmethoden : Detergent. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand, zagemeel, kiezelgoer. 
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Overige informatie : Het strooioppervlak kan glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen bijkomende informatie beschikbaar 

7 Hantering en opslag 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Hantering 
Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in acht name van arbeidshygienische maatregelen en 
vakkundig contact, niet te verwachten Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Dampen niet 
inademen. Voor toevoer van frisse Iucht zorgen. aan niet voldoende geventileerde arbeidsplaatsen en bij de 
spuitverwerking is adembescherming noodzakelijk. 

Brand- en ontploffingsgevaar 
Geen bijzondere maatregelen vereist. 

Opslagruimte en tanks 
Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften. 
Het product Ievert gevaar voor water op. 

Gezamenlijke opslag 
Geen speciale vereisten. Reactie met oxidatiemiddelen mogelijk. 

7.2 Aanvullende gegevens 
Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de 
aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Aanbevolen 
opslagtemperatuur in acht nemen. s·c- 40"C. Shelf life: 12 months . 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

Verdere gegevens: Gebaseerd op ACGIH TLV, wordt een concentratie van 5 mg/m3 olienevel (TWA, 8-
urige werkdag) aanbevolen. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bestanddelen met grenswaarden grenswaarden voor blootstelling 
Bij gebruik onder omstandigheden die afwijken van de bestemming kan een olienevel ontstaan. 
Daarvoor geld en de volgende landspecifieke grenswaarden: 
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Finland: 5 mg/m3
• 

Zweden: 5 mg/m3
• 

VS: 5 mg/m3
• 

MAK-waarde voor koelsmeermiddelen (som van aerosolen en dampen): 10 mg/m3 Iucht. 
Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
Algemene maatregelen 
Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Dampen niet inademen. Met het product bevuilde kleding 
meteen uitrekken. Voor de pauzes en bij het einde van het werk handen wassen. Verwijderd houden van 
eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. 
de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het contact met chemica lien moeten in acht genomen worden. 
Bescherming van de ademhalingswegen 
Voor een goede ventilatie zorgen. aan niet voldoende geventileerde arbeidsplaatsen en bij de 
spuitverwerking is adembescherming noodzakelijk. 
Bescherming van de handen 
Veiligheidshandschoenen gebruiken. Nitriel : dikte 0,4 mm; standtijd > 240 mi. 
De juiste standtijd is bij een fabrikant van beschermende handschoenen te weten te komen en aan te 
houden. Voor het werk geschikte huidbeschermingsmiddelen gebruiken. 
Bescherming van de ogen 
Veiligheidsbril gebruiken. 
Bescherming van de huid 

36 - Draag geschikte beschermende kleding. 

I 9 Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. lnformatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand 
Voorkomen 
Kleur 
Geur 
Geurgrens 
pH 
Smeltpunt 
Stol-/vriespunt 
Kookpunt 
Vlampunt 
Relatieve verdampingssnelheid 
(butylacetaat=l) 
Ontvlambaarheid (vast,gas) 
Explosiegrenzen 
Dampdruk 
Relatieve dampdichtheid bij 20 ·c 
Relatieve dichtheid 
Dichtheid 
Oplosbaarheid 
Log Pow 
LogKow 
Zelfontbrandingstemperatuur 
Ontbindingstemperatuur 
Viscositeit, kinematisch 
Viscositeit, dynamisch 
Ontploffing eigenschappen 

9.2. Overige informatie 

Vloeibaar 
Olieachtige vloeistof. 
Geel. 
Kenmerkend. 
Geen gegevens beschikbaar 
23"C/ 50g/l 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
>200"C 
Geen gegevens beschikbaar 

Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
0,86 g/cm3 @20"C 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
Geen gegevens beschikbaar 
21,2 mm2/s@ 40"C 
Geen gegevens beschikbaar 
Niet gevaarlijk 
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Geen bijkomende informatie beschikbaar 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Te vermijden omstandigheden 
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel. 

Te vermijden materialen 
Krachtige oxidatiemiddelen. 

10.2 Gevaarlijke ontledingsproducten 
lndien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals 
koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden. 

lu Toxicologische informatie 

11.1 Prima ire aandoening 
Bij huidcontact: regelmatig en langdurig huidcontact kunnen prikkeling en huidontsteking veroorzaken. Bij 
oogcontact: prikkeling. 
Sensibilisering 
niet bekend. 

11.2 Praktijkervaringen 
Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in acht name van arbeidshygienische maatregelen en 
vakkundig contact, niet te verwachten 
Ecotoxiciteit : niet bekend. 
Aquatische toxiciteit : niet bekend. 

ltz Ecologische informatie 

Niet in het water of de riolering Iaten I open. 

lt3 lnstructies voor verwijdering 

Stof I Toebereiding: 
Aanbeveling 
Mag niet sa men met huisvuil gedeponeerd of verbrand worden. 
Niet in het water of de riolering Iaten I open. 
Afvalsleutel 
ASN 12 01 07: halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen). 
Niet gereinigde verpakkingen 
Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Niet gereinigde verpakkingen dienen 
als afvalstof te worden behandeld. 
Aanbeveling 
Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften. 

lt4 lnformatie met betrekking tot het vervoer 

Niet als gevaarlijk geclassificeerd. 
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15 Regelgeving 

Etikettering (67/548/EEG of 1999/45/EG) 
De normale voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemica lien moeten in acht genom en worden. De 
indeling vindt plaats op basis van experimentele en epidemiologische gegevens of op basis van de 
conventionele methode conform Toebereidingsrichtlijn 1999/45. 

16 Overige informatie 

Overige informatie: 
De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. 
Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend -
ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of 
verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. 
Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid at in geval van verlies, schade of 
onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, 
het gebruik of de verwijdering van het product. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit product en dient 
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander 
product, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is. 

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, 
alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het 
product. 
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