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Fiche van 27/08/2015, herziening 3.7.1   
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/DE ONDERNEMING 

1.1. Productidentificatie 
Identificatie van het mengsel: 
Handelsnaam SUPER-BALL 
Artikelnummer 11110/05 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Aanbevolen gebruik: 
Gaslekdetectiemiddel (spray) 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier 
TRAFIMET SPA Via Del Lavoro 8 Ponte di Castegnero 36020 (VI) 

	  
Bevoegde persoon verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad: 

trafimet@trafimet.com 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Tel.: +39 0444 739900 ma-vr 08u00 - 17u00 
	  

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Criteria Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) : 

  Opgelet, Aerosols 2, ontvlambare aerosol. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Geen ander gevaar. 

 
2.2. Etiketteringselementen 
Symbolen: 

 
Opgelet 

Gevaaraanduidingen: 
H223 Ontvlambare aerosol. 
H229 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 

Voorzorgsmaatregelen: 
P102 Buiten bereik van kinderen houden. 
P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken. 
P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P261 Inademing van spuitnevel vermijden. 
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperatuur boven 50 °C/122 °F. 

Opgelet: 
De producent wijst elke aansprakelijkheid van de hand bij schade te wijten aan een foutief gebruik van het product. 

Bijzondere bepalingen overeenkomstig Bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen: 
Gebruik voorbehouden aan professionele gebruikers 

2.3. Andere risico’s 
vPvB stoffen: Geen – PBT stoffen: Geen 

Andere risico’s: 
Geen ander risico 

	  
3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

3.1. Stoffen 
N.v.t. 

3.2. Mengsels 
Gevaarlijke bestanddelen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling: 

>= 15% - < 20% Koolwaterstoffen in C3-4 
REACH-nr.: 01-2119486557-22, Index-nummer: 649-199-00-1, CAS: 68476-40-4, EC: 270-681-9 
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Stof waarvoor een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling overeenkomstig de communautaire bepalingen geldt. 

  2.5 Press. Gas H280 

  2.2/1 Flam. Gas 1 H220 
Noot K* 

	  
	  

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in rubriek 16. 
	  

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
In geval van contact met de huid: 

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen. 
De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt, 
onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, eventueel met zeep. 
Het lichaam volledig wassen (douche of 
bad). 
De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen. 
In geval van contact met de huid, onmiddellijk met veel water en zeep wassen. 

In geval van contact met de ogen: 
In geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een specialist raadplegen. 

In geval van inslikken: 
Onder geen beding laten braken. METEEN EEN ARTS RAADPLEGEN. 
Niet van toepassing in sprayvorm. 

In geval van inademen: 
Het slachtoffer in de open lucht brengen en warm en rustig houden. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen 

4.3. Vermelding van de eventueel vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Behandeling: Geen 

	  
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen: 
CO2 of poederbrandblusser 
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: Geen 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel veroorzaakt worden 
De gassen die geproduceerd worden door de explosie of de verbranding niet inademen. 
De verbranding produceert zware rook. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Geschikte ademhalingsapparatuur gebruiken. 
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in de riolering lozen. 
De onbeschadigde containers uit de gevarenzone verplaatsen, indien dit op een veilige manier gedaan kan 
worden. 

	  
6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
De persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
Elke mogelijke ontstekingsbron verwijderen. 
Personen in veiligheid brengen. 
De bij rubriek 7 en 8 uiteengezette beschermingsmaatregelen raadplegen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Het doordringen in de grond/ondergrond verhinderen. Het afvloeien van het afvalwater in het oppervlaktewater of in de 
riolering verhinderen. 
Het besmette spoelwater opvangen en verwijderen. 
Bij een gaslek of infiltratie in de waterlopen, grond of riolering, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen. 
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
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Spoelen met overvloedig water. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie ook rubriek 8 en 13. 

	  
7. HANTERING EN OPSLAG 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Houder onder druk. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden, zelfs al is de spuitbus leeg. Niet in een open vuur 
of op een andere ontstekingsbron spuiten. Niet roken. 
Contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel vermijden. 
Verontreinigde kleding vervangen alvorens ruimten te betreden, waar er gegeten wordt. 
Niet eten, drinken of roken in de werkzones. 
Zie ook rubriek 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Uit de buurt van vlammen, vonken en warmtebronnen houden. Niet blootstellen aan zonnestralen. Uit 
de buurt houden van voedsel, drank en voeder. 
Geen. Zie ook rubriek10 

7.3. Specifiek eindgebruik. 
Geen specifiek eindgebruik. 

	  
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

8.1. Controleparameters 
Koolwaterstoffen in C3-4 - CAS: 68476-40-4 

TLV TWA – 1.000 ppm (2.400 mg/m³) 
TLV STEL – 4.000 ppm (9.600 mg/m³) 

DNEL blootstellingslimietwaarden 
N.v.t. 

PNEC blootstellingslimietwaarden 
N.v.t. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van de blootstelling 
Bescherming van de ogen: 

Gebruik een veiligheidsbril met zijkapjes = EN166. Bij risico op blootstelling aan dampen die voor oogproblemen 
kunnen zorgen, een antigasmasker gebruiken dat het hele gezicht beschermt. 

Bescherming van de huid: 
Bij kortstondige contacten hoeft de huid niet beschermd te worden. Een dergelijke bescherming is wel vereist bij het 
dragen van propere en antistatische kleding. Bij langdurig en regelmatig contact moet ondoorlatende beschermende 
kleding gebruikt worden, die aangepast is aan het gebruikte type van product. De keuze voor specifieke 
beschermende kledij, wat met name een overall, handschoenen, veiligheidsschoenen en hoofdbescherming omvat, 
zal van het type van uit te voeren activiteit afhangen. 

Bescherming van de handen: 
Bij een normaal gebruik van het product is geen specifieke bescherming vereist. Om de handen bij frequent en 
herhaaldelijk contact te beschermen, wordt aanbevolen om handschoenen te dragen, die bestand zijn tegen 
oplosmiddelen (OVC, PE, neopreen, geen natuurlijk rubber). 

Bescherming van de luchtwegen: 
De kwaliteit van de ingeademde lucht moet gevrijwaard worden door de hantering van limieten voor de blootstelling 
aan schadelijke producten. Mocht bij het inademen van een schadelijk product de limiet overschreden worden, wordt 
aanbevolen om een persoonlijke ademhalingsbescherming te gebruiken, die is uitgerust met een filter van het type EN 
141. 

Thermische risico’s: 
Bij oververhitting kunnen de spuitbussen vervormen en over een aanzienlijke afstand gekatapulteerd worden. 

Controles van de blootstelling van het milieu: 
De lokalen verluchten waar het product opgeslagen en/of gehanteerd wordt. 
Het product alleen bewaren en gebruiken op een goed verluchte plaats. 
Voor bepaalde activiteiten kan een specifieke ventilatie nodig blijken. 
Technische voorzieningen gebruiken om de concentraties in de lucht onder de blootstellingslimieten te houden. 

	  
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Voorkomen en kleur: Recipiënt met basisproduct en vloeibaar gas onder druk 
Geur: Kenmerkend 
Geurdrempel: N.v.t. 
pH: N.v.t. 
Smelt-/vriespunt: N.v.t. 
Beginkookpunt en kookinterval:             N.v.t. 
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Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.v.t. 
Boven-/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.v.t. 
Densiteit dampen: 2 
Ontvlambaarheidspunt: < 0 ° C 
Verdampingssnelheid: N.v.t. 
Dampdruk: 3-5 bar 
Relatieve densiteit: N.v.t. 
Inwateroplosbaarheid: oplosbaar 
Invetoplosbaarheid: ja 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):  N.v.t. 
Temperatuur van zelfontsteking: > 400°C 
Temperatuur van ontbinding: N.v.t. 
Viscositeit: N.v.t. 
Explosieve eigenschappen: N.v.t. 
Verbrandingsbevorderende eigenschappen: N.v.t. 

9.2. Andere informatie 
Mengbaarheid:                                                     
N.v.t. 
Vetoplosbaarheid:                                               
N.v.t. 
Geleidbaarheid:                                              
N.v.t. 
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.v.t. 
	  

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
10.1. Reactiviteit 

Stabiel in normale omstandigheden. 
10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel in normale omstandigheden. 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen. 
10.4. Te vermijden omstandigheden 

Niet blootstellen aan de zon of aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Uit de buurt van oxidatiemiddelen houden. 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende stoffen 

Elk contact met brandbare stoffen vermijden. Het product zou vuur kunnen vatten. 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen. 
	  

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Toxicologische informatie met betrekking tot het mengsel:  

N.v.t. 
Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het mengsel: 

N.v.t. 
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Verordening (EU) nr. 453/2010 
beschouwd worden als n.v.t.: 

a) acute toxiciteit; 
b) huidcorrosie/huidirritatie; 
c) ernstig oogletsel/oogirritatie; 
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid; 
e) mutageniteit in geslachtscellen; 
f) carcinogeniteit; 
g) giftigheid voor de voortplanting; 
h) specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling; 
i) specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling; 
j) gevaar bij inademing. 

	  
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

12.1. Toxiciteit 
BEVAT GEEN CHLOORFLUORKOOLSTOFVERBINDINGEN 
Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 
N.v.t. 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
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Geen 
N.v.t. 

12.3. Bioaccumulatiepotentieel 
N.v.t. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
N.v.t. 

12.5. Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling 
zPzB stoffen: Geen – PBT stoffen: Geen 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen 

	  
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Wat afvalverwerking betreft, moet de lokale of nationale wetgeving nageleefd worden. Bij een temperatuur boven  
50 °C kan een spuitbus ontploffen, als hij nog enkele gasresten bevat. Gebruikte spuitbussen mogen niet in het milieu 
belanden, ook al werden ze niet helemaal leeggemaakt. 
EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST: 
Als huishoudelijk afval zijn spuitbussen uitgesloten van de toepassing van deze norm die verband houdt met 
industriële activiteiten. Lege spuitbussen afkomstig van een professioneel gebruik, kunnen als volg geclassificeerd 
worden: 15.01.10: verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd. 

	  
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

14.1. VN-nummer 
ADR-nummer VN: 1950 
IATA-nummer VN: 1950 
IMDG-nummer VN: 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
ADR-ladingnaam:                                 AEROSOLS, Flammable (aerosols, ontvlambaar) 
IATA-technische naam:                               AEROSOLS, 
Flammable 
IMDG-technische naam:                             AEROSOLS 
Limited Quantity: max 1000 ml  Total gross mass of package not exceed 30 kg LQ2 aerosol (> 50 ml e < 1.000 ml) 
(Beperkte hoeveelheid: max. 1.000 ml. Totaal brutogewicht van verpakking mag niet meer dan 30 kg bedragen LQ2-
aerosol (> 50 ml e < 1.000 ml)) 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
ADR-klasse: 2, 5F 
ADR-label: <UN1950 AEROSOLS> 
IATA-klasse: 2.1 
IATA-label: <UN1950 AEROSOLS> 
IMDG-klasse: 2 
IMDG-label: <UN1950 AEROSOLS> 

14.4. Verpakkingsgroep 
14.5 Milieugevaren 

Marine pollutant: Nee 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

IMDG-technische naam: AEROSOLS 
Limited Quantity: max 1000 ml  Total gross mass of package not exceed 30 kg LQ2 
IMDG-EMS:  F-D 
IMDG-MFAG: S-U 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 73/78 en de IBC-code 
N.v.t. 

	  
15. REGELGEVING 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het 
mengsel 

Richtlijn 2000/39/EG (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling); Richtlijn 2006/8/EG. Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH), Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), Verordening (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP), 
Verordening (EU) nr. 453/2010 (Bijlage I), Verordening (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP), Verordening (EU) nr. 
618/2012 (ATP 3 CLP), Verordening (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP), Verordening (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP), 
Verordening (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP). 

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van 
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen: Geen 
15.2. Beoordeling van de chemische veiligheid 
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Nee 
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16. OVERIGE INFORMATIE 

Tekst van de zinnen gebruikt in rubriek 3: 
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 
H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon die de juiste opleiding gevolgd heeft. 
	  
	  

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer over de weg. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van de American Chemical Society). 
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking. 
DNEL: Derived No-Effect level, afgeleide dosis zonder effect 
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen. 
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland. 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. 
IATA: International Air Transport Association. 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de ‘International Air Transport  
 Association’ (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
ICAO-TI: Technische Instructies van de ‘International Civil Aviation Organization’ (ICAO). 
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen. 
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten. 
KSt: Explosiecoëfficiënt. 
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie. 
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie. 
LTE: Langetermijnblootstelling. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration, voorspelde concentratie zonder effect 
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen 

per spoor. 
STE: Kortetermijnblootstelling. 
STEL: Kortetermijnblootstellingslimiet. 
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit. 
TLV: Maximaal aanvaarde concentratie. 
TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige werkdag (ACGIH Standaard) 
WGK: Duitse Water Hazard Class. 
 




