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∙ 1.1 Productidentificatie 

∙ Handelsnaam: NCoat Clean Polish 
∙ 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
∙ Gebruiksgebied 

SU21  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten 
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, 
ambachtslieden) 
∙ Productcategorie PC31 Glansmiddelen en wasmengsels 
∙ Toepassing van de stof / van de bereiding Polijstmiddel 
∙ Ontraden gebruik 

Alle andere toepassingen dan vermeld onder "toepassing van de bereiding", worden ontraden zonder vooraf 
besproken te hebben met de leverancier. 

 

∙ 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
∙ Fabrikant/leverancier: 
Vista B.V., Spiegelstraat 17 
NL- 2631 RS Nootdorp - Nederland 
Telefon: +31 70 3694141, www.ncoat.nl 
E-Mail: info@vistapaint.nl 

 

  RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren  
 

∙ 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
∙ Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening. 
∙ 2.2 Etiketteringselementen 
∙ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt 
∙ Gevarenpictogrammen vervalt 
∙ Signaalwoord vervalt 
∙ Gevarenaanduidingen vervalt 
∙ Aanvullende gegevens: 

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
∙ 2.3 Andere gevaren 
∙ Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
∙ PBT: Niet bruikbaar. 
∙ zPzB: Niet bruikbaar. 
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  1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 
 Consultatiebureau voor vergiftigingsverschijnselen: Telefoon: +31 30 274 88 88  
 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. 
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∙ Gevaarlijke inhoudstoffen: 

CAS: 64742-48-9 
EINECS: 265-150-3 

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 2,5-<10%
Asp. Tox. 1, H304

CAS: 52-51-7 
EINECS: 200-143-0 

bronopol (INN) < 2,0%
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, 

H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; 
STOT SE 3, H335 

(Vervolg op blz. 2) 
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(Vervolg van blz. 1) 
 

∙ Ingrediënten declaratie volgens 89/542/EG

alifatische koolwaterstoffen 5 - 15%

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, conserveringsmiddelen, p-CYMENE < 5%
 
 
 
 
 

* RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

∙ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
∙ Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
∙ Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken 
∙ na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid 
∙ Na oogcontact: 
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. 
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen. 
∙ Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren 
∙ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
∙ 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 
 

* RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

∙ 5.1 Blusmiddelen 
∙ Geschikte blusmiddelen: Water 
∙ 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
∙ 5.3 Advies voor brandweerlieden 
∙ speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig. 

 
 

* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 

∙ 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt. 
∙ 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden. 
Bij indringen in afvalwater of riolering is de bevoegde instantie te waarschuwen. 
Met veel water verdunnen. 
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 
∙ 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. 
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. 
Voor voldoende ventilatie zorgen. 
∙ 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij. Informatie 
inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. 
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. 
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13. 

 
 

* 
 
 
 

(Vervolg op blz. 3) 
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Tanks vorzichtig openen en behandelen. 
Aërosolvorming vermijden. 
∙ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ademhalingstoestellen gereedhouden. 

 

∙ 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
∙ Opslag: 
∙ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen. 
∙ Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk 
∙ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: 

Beschermen tegen vorst. 
Tanks ondoordringbaar gesloten houden. 
Optimale opslag temperatuur 20ºC 
∙ 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

(Vervolg van blz. 2) 

 
 

* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

∙ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 
 

∙ 8.1 Controleparameters 
∙ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: 
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua 
grenswaarden gecontroleerd moeten worden. 
∙ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 

 

∙ 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
∙ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 
∙ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. 
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren. 
∙ Ademhalingsbescherming: Bij goede ventilatie niet noodzakelijk. 
∙ Handbescherming: 
Veiligheidshandschoenen. 
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. 
Op basis van ontbrekende testen kan geen handschoenmateriaal aanbevolen worden voor dit product 
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. 
∙ Handschoenmateriaal 
Nitrielrubber 
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere 
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is 
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve 
vóór het gebruik worden getest. 
∙ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal 
>0,5 mm / 240 min. 
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. 
∙ Oogbescherming: Nauw aansluitende schutbril. 
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∙ pH-waarde bij 20 °C: 9 

∙ Toestandsverandering 
Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald 
Kookpunt/kookpuntbereik: 100 °C 

∙ Vlampunt: 66 °C 

∙ Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 

∙ Ontstekingstemperatuur: > 24 °C 

∙ Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald. 

∙ Zelfonsteking: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. 

∙ Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. 

∙ Ontploffingsgrenzen: 
onderste: 0,7 Vol % 
bovenste: 7,0 Vol % 

∙ Stoomdruk bij 20 °C: 23 hPa 

∙ Dichtheid bij 20 °C: 1,36 g/cm³ 
∙ Relatieve dichtheid Niet bepaald. 
∙ Dampdichtheid Niet bepaald. 
∙ Verdampingssnelheid Niet bepaald. 

∙ Oplosbaarheid in/mengbaarheid met: 
Water: volledig mengbaar 

∙ Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald. 

∙ Viscositeit 
dynamisch: Niet bepaald. 
kinematisch: Niet bepaald. 

∙ 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 
 

* RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

∙ 10.1 Reactiviteit: Geen 
∙ 10.2 Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale Umstandigheden 
∙ Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. 
∙ 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend. 
∙ 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
∙ 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
∙ 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. 

 
 

* 
 

 
 
 

∙ Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Oraal 
Dermaal 

Inhalatief 

LD50 
LD50 

LC50/4 h 

>5000 mg/kg (rat) (OESO 401)
>5000 mg/kg (rabbies) 

>4951 mg/l (rat) (OESO 403) 
 
 

(Vervolg op blz. 5) 
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∙ Ernstig oogletsel/oogirritatie Geen prikkelend effect 
∙ Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid geen effect van overgevoeligheid bekend 

(Vervolg van blz. 4) 

 
 

* 
 

 
 

∙ Aquatische toxiciteit: 

64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

EC50/48h 22-46 mg/l (daphnia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

∙ 13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
∙ Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. 

 

∙ Niet gereinigde verpakkingen: 
∙ Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
∙ Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen. 

 
 

* 
 

∙ 14.1 VN-nummer - 
∙ ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt 

∙ 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
∙ ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt 

∙ 14.3 Transportgevarenklasse(n) 
 

∙ ADR, ADN, IMDG, IATA 
∙ klasse vervalt 

∙ 14.4 Verpakkingsgroep: - 
∙ ADR, IMDG, IATA vervalt 

∙ 14.5 Milieugevaren: 
∙ Marine pollutant: Neen 

∙ 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar. 

∙ 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II b ij 
MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar. 

(Vervolg op blz. 6) 
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∙ Transport/verdere gegevens: 

 

∙ ADR 
∙ Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR 

 

∙ VN "Model Regulation": - 

(Vervolg van blz. 5) 
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∙ SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst. 

∙ SZW-lijst van mutagene stoffen 

geen der bestanddelen staat op de lijst. 

∙ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid 

geen der bestanddelen staat op de lijst. 

∙ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling 

geen der bestanddelen staat op de lijst. 

∙ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding 

geen der bestanddelen staat op de lijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* RUBRIEK 16: Overige informatie 

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van 
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 

 

∙ Relevante zinnen 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H312 Schadelijk bij contact met de huid. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

∙ Blad met gegevens van de afgifte-sector Laboratorium 
∙ contact-persoon: Research & Development 
∙ Afkortingen en acroniemen: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO) 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category  1 

(Vervolg op blz. 7) 
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Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
(Vervolg van blz. 6) 

 

 
 
 


