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 01----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Omschrijving van de materie of de bereiding en van de onderneming 

Handelsnaam ecobati 

Ultranature 

Schellakmaskering 

  Art. Nr. 720 

Gebruik van de bereiding om schadelijke stoffen te maskeren 

 Producent / leverancier Reincke Naturfarben GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 4                Tel.: + 49 - 4161 / 87549 
21614 Buxtehude                   Fax: + 49 - 4161 / 78369             

 Verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad 
 E-mail reincke.naturfarben@t-online.de

Informatie in noodgevallen + 49 - 551/19240 

02----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mogelijke gevaren 
Omschrijving gevaren F       Licht ontvlambaar 

Bijzondere gevaren Oplosmiddel kan bij hoge temperatuur verdampte en ontvlambare  
mengsels bij of boven het vlampunt vormen. 

Classificatiesysteem De classificatie komt overeen met de huidige EG-lijsten en wordt aangevuld door  
vakliteratuur, alsook door informatie van de onderneming. 

03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samenstelling / informatie over de bestanddelen 

Beschrijving Mengsel van schellak, ethanol en larikshars  

Chemische omschrijving CAS-nr. % EINECS-nr. Classificatie R-zinnen

Ethanol 64-17-5 50-
<100

200-578-6 F R 11 

04----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eerstehulpmaatregelen 
Algemene aanwijzingen               Door product aangetaste kledingstukken onmiddellijk verwijderen. 
na inademen Betrokkene in de frisse lucht brengen! In geval van klachten een dokter raadplegen. 
na contact met de huid Aangetaste kleding verwijderen. Delen van de huid in kwestie met water en zeep 

wassen. 
  Bij aanhoudende huidirritatie een dokter raadplegen. 

na contact met de ogen Overvloedig met water spoelen met open ogen (ca. 10 - 15 min.) 
en een dokter raadplegen. 

na inslikken Niet doen braken, onmiddellijk een dokter roepen. In geval van spontaan braken: gevaar 
voor aspiratie. Onmiddellijk een dokter raadplegen en de verpakking of het etiket laten 
zien.

05----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maatregelen ter brandbestrijding 
Geschikte blusmiddelen Alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide, waternevel. 
Om veiligheidsredenen  Water in volle straal. 
niet-geschikte blusmiddelen 

Bijzondere veiligheidsuitrusting Explosie- en brandgassen niet inademen. Indien nodig ademhalingsapparatuur. 
Geschikte veiligheidskledij dragen. 

06----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen 

Persoonsgericht Voor voldoende ventilatie zorgen. Contact met vrijgekomen materiaal vermijden. 
Voorzorgsmaatregelen               Veiligheidsuitrusting dragen.

Milieubeschermingsmaatregelen Niet in de riolering, waterlopen of het grondwater laten terechtkomen. 
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Reinigingsprocedés /  Met vloeistofbindend materiaal opnemen. Zand, kiezelgoer, algemene bindmiddelen,  
Opname zaagsel. Houd ook rekening met punt 3. 

07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gebruik en bewaring 
Aanwijzingen voor veilig gebruik De bij het gebruik van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden 

nageleefd. Zorg voor goede ventilatie of afzuiging op de werkplaats. Houd de verpakking 
gesloten. Vermijd aerosolvorming. Dampen kunnen in combinatie met lucht een 
explosief mengsel vormen. 

Aanwijzing ter brand- en   Houd ontstekingsbronnen op een afstand. Rook niet. Leef de algemene regels inzake 
preventieve

explosiepreventie brandbeveiliging van het bedrijf na. Maatregelen tegen elektrostatische oplading nemen. 
Gebruik enkel explosiebestendige apparatuur. Gebruik waterstralen om de gesloten 
verpakkingen af te koelen. 

Eisen inzake opslagruimte en De regionale eisen inzake het opslaan van zwak waterbedreigende  
verpakking stoffen opvolgen. Op een koele en droge plaats opslaan. 

Aanwijzingen inzake gemeenschappelijke opslag Gescheiden van oxidatiemiddelen bewaren. De toelaatbaarheid 
van gemeenschappelijke opslag met andere stoffen moet 
afzonderlijk worden getest. 

Verdere informatie inzake  Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. 
opslagomstandigheden 

Opslagklasse 
VbF-klasse B 

  VCI                 3 A    Ontvlambare vloeibare stoffen 

08----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Blootstellingsnormen en persoonlijke veiligheidsuitrusting 

 Bestanddelen met tot de werkplaats betrokken, te controleren grenswaarden:  

CAS-nr.                 Omschrijving van de stof  Grenswaarde Aard__________

  64-17-5                 Ethanol      960 mg/m³ 

 Bijkomende aanwijzingen 
 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 

Algemene veiligheids- en  De bij het gebruik van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden 
opgevolgd.

hygiënemaatregelen               Niet in de buurt van voedingsmiddelen en drank brengen.

Ademhalingsbescherming Bij onvoldoende ventilatie of afzuiging ademhalingsapparatuur gebruiken. Aanbevolen 
filtertype A. 

Handbescherming Oplosmiddelbestendige handschoenen. 
Oogbescherming Nauw aansluitende veiligheidsbril 
Lichaamsbescherming               Beschermende werkkledij 

09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fysische en chemische eigenschappen 

Kleur kleurloos 
Vorm vloeibaar 
Geur alcoholisch 
Toestandsverandering 

 Smeltpunt / smeltbereik n.v. 
Kookpunt / kookbereik ca. 74 °C 
Vlampunt 12 °C
Ontstekingstemperatuur 400 °C 
Zelfontbranding   Het product ontbrandt niet uit zichzelf. 
Explosiegevaar Het product impliceert geen gevaar voor explosie. De vorming van  

explosieve damp-/luchtmengsels is echter wel mogelijk. 

Explosiegrenzen Bovengrens: 15 Vol%    Benedengrens: 3,1 Vol% 
Stoomdruk bij 20 °C: ca. 59 hPa 
Stolbereik n.v. 
pH-waarde n.a. 
Dichtheid ca. 0,79 g/cm³ bij 20 °C 
Oplosbaarheid in water volledig mengbaar
Viscositeit

10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabiliteit en reactiviteit 
Gevaarlijke reacties               Geen ontbinding bij reglementair gebruik. 
Te vermijden omstandigheden        Hitte, vonken, open vuur en andere vuurbronnen vermijden.  
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  Vergelijk ook punt 3. 
Te vermijden stoffen Sterke oxidatiemiddelen, zuren. 

  Alkalimetalen, aardalkalimetalen, fluor. 
Gevaarlijke ontbindingsproducten In geval van brand kunnen volgende stoffen ontstaan: Koolmonoxide, kooldioxide.  

11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toxicologische informatie 
Acute toxiciteit 

 Classificatierelevante LD/LC50-waarden  
Component       Aard  Waarde   Soort

  Ethanol oraal  6200 mg/kg  Rat 
  dermaal  > 2000 mg/kg  Konijn 
  inhalatief  > 8000 mg/l  Rat 

Primaire aandoening 
na inademen Het inademen van geconcentreerde dampen, alsook orale opname veroorzaakt 

narcotische toestanden en hoofdpijn, duizeligheid, etc.  

na contact met de huid Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en huidinfecties veroorzaken. 

  Sensibilisering 
na contact met de ogen Irritatie. 

na inslikken Al naargelang de opgenomen hoeveelheid en de bijkomende omstandigheden wordt een 
euforische fase gevolgd door verschillende roestoestanden met verlies van zelfcontrole, 
duizeligheid en braken. 

12----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ecologische informatie 
Algemene aanwijzingen Beperkte toxiciteit.  

  Niet in het grondwater, in waterlopen of in de riolering laten terechtkomen. Door  
  het product aangetast rioolwater over olie- of vetafscheider leiden. 

De organische bestanddelen zijn biologisch afbreekbaar.  
Bevat zwak waterbedreigende bestanddelen conform WGK 1. 

13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwijzingen inzake afvalverwijdering 

  Aanwijzing inzake afvalverwijdering Het product en zijn verpakking moet als gevaarlijk afval worden verwerkt. De lokale 
officiële afvalbepalingen moeten worden opgevolgd. 

                   
Afvalcode 08 01 11   

Ongereinigde verpakkingen,  Verpakkingen moeten optimaal  
aanbeveling worden leeggemaakt en als gevaarlijk afval worden verwerkt. 

14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Transportinformatie 

ADR/RID  
Klasse 3 
Verpakkingsgroep II 
Classificatiecode F1 
Gevarenkentekennr. 33  
UN-nr. 1170 
Gevarenfiche (voornaamste gevaar) 3 
Techn. omschrijving ETHANOL; OPLOSSING. 

Speciaal voorschrift 144, 601: LQ 4 

IMDG
UN-nr. 1170 
Technische omschrijving ETHANOL 
Klasse/categorie 3 
Verpakkingsgroep II 
Marinevervuiler Neen 

IATA  
UN-nr. 1170 
Technische omschrijving ETHANOL 
Klasse/categorie 3 
Verpakkingsgroep  II
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15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorschriften 
De informatie inzake juridische bepalingen impliceert geen claim op volledigheid. 

Aanduiding volgens EEG-richtlijnen en GefStoffV/EG 

EG-classificatie Het product moet volgens EG-richtlijnen/GefahrStoffV/EG niet worden geëtiketteerd. 

EG-gevarensymbool F       Licht ontvlambaar 

R-zinnen R 11        Licht ontvlambaar 

S-zinnen S 2          Buiten bereik van kinderen houden 
S 7 Verpakkingen dicht afgesloten houden. 
S 16  Niet in de buurt van ontstekingsbronnen houden – niet roken. 
S 33 Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen. 

 .

ChemVOCFarbV  532 g/l 
Categorie f

Nationale voorschriften 
Classificatie volgens VCI/VbF 3 A / B 

Waterbedreigingsklasse WGK 1 

16----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Extra informatie 
De informatie is gebaseerd op de huidige toestand van onze kennis en ervaringen, ze vormt echter geen garantie op 
producteigenschappen en ze is geen grond voor een contractuele rechtsverhouding. 
Met het verschijnen van dit veiligheidsinformatieblad verliest alle bestaande informatie haar geldigheid. 

Gegevensblad opmakende sector Afdeling: Productveiligheid 


