
   

  
                                             

 

   
 VEILIGHEIDSBLAD 

 
 LE 2059 Monolex 
 Sterk Penetrerende Kruipolie                  

                  
    

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN HET BEDRIJF 
 
Product type  : LE 2059 Monolex – Sterk Penetrerende Kruipolie   
Leverancier  : Imbema Cleton B.V. 
       Van Beethovensingel 130-132 
      3133 EA  VLAARDINGEN – NEDERLAND 
 
2. CHEMISCHE SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER COMPONENTEN 
 
Chemische samenstelling  : koolwaterstof 
Gevaarlijke componenten  : minerale olienevel, iso-paraffine, koolwaterstof olie.  
 
3. GEVAREN  

 
 Gezondheid  : bij langdurig contact kan het product duizeligheid, een milde dermatitis, 
     oog- en longirritatie veroorzaken. Bestaande huid-, oog- of  
     longirritatie kunnen door direct contact verergerd worden. 
     Geen van de componenten zijn aangegeven als 
     kankerverwekkend. 
 Milieuveiligheid  : het product bevat geen milieu belastende stoffen. 
  

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

 
Bij contact met de ogen  : direct grondig spoelen met water tot irritatie afneemt. 
Bij contact met de huid  : was de betreffende plek met milde zeep en water. 
Bij inslikken  : voorkom braken, raadpleeg een arts. 
Bij inademen  : breng het slachtoffer direct in de buitenlucht. Pas eventueel 
    kunstmatige beademing toe, raadpleeg een arts. 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
Blusmiddelen  : schuim, droge chemicaliën, waternevel, kooldioxide. 
    Verboden met water te blussen. 
Bescherming  : ademhalingsbescherming nodig bij blussen. 
Overig  : beschouwen als petroleumbrand. 
 
6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN 
 
Persoonlijke maatregelen  : zie punt 4. 
Milieu maatregelen  : ontstekingsbronnen verwijderen. Beschouwen als 
    petroleum olievlek. 
Afvoermaatregelen  : verbranden waar wettelijk toegestaan. 
 
7. GEBRUIK EN OPSLAG 
 
Gebruik  : vermijd oxidatie en warmtebronnen. Houdt op veilige  
    afstand en uitsluitend in de gesloten verpakking.  
    Voorkom direct contact met de ogen en langdurig 
    huidcontact. Voorkom inademing van olienevel. Na gebruik 
    handen grondig wassen. 
Opslag en transport  : Opslag niet boven 49 

o
C. Opslag in gesloten vaten.  

    Tijdens transport verpakking gesloten houden. 
 
8. BLOOTSTELLINGSBEPERKING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
 Bescherming van de ogen  : het is voldoende direct contact te vermijden. 
 Bescherming van de huid  : beschermen met neopreen of kunststof handschoenen. 
 Ademhalingsbescherming  : niet noodzakelijk. 
 Ventilatie  : niet nodig in open, niet afgesloten ruimten. 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 Kleur  : licht bruin smeermiddel. 
 Geur  : banaan oliegeur. 
 Viscositeit  : bij  40 C, cSt 1,81  
 Kookpunt  : 175 

o
C. 

 Basisolie   : 204 
o
C. 

 Dampspanning  : (MM HG 15 
o
C)  < 5. 

 Spanning in spuitbus  : circa 95 psig 21 
o
C. 

 Soortelijk gewicht  : (H20 = 1) 0,89. 
 Ontvlambaarheid categorie per  
 16 CFR 1500,45  : extreem brandbaar 
 
  

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
Stabiliteit  : stabiel. 
Reactiviteit  : voorkom contact met nucleaire straling en sterk 
    oxiderende materialen. Gevaarlijke reacties kunnen zijn: 
    dichte rook; oxides van C, P, S; zwavelwaterstof. 
 
 
11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS 
 
Het product bevat geen toxicologische componenten, zie punt 3. 
 
 
12. ECOLOGISCHE GEGEVENS 
 
Milieubelasting  : het product is niet schadelijk voor de ozonlaag. 
Recycling  : gebruikte petroleum kan gerecycled worden d.m.v.  
    herraffinerende processen. 
 
 
13. INFORMATIE OVER AFVALVERWERKING 
 
Volg maatregelen van de plaatselijke overheid. 
 

 
14. INFORMATIE OVER VERVOER 
 
ADR/VLG klasse   : geen indeling. 
 
 
15. REGELGEVING 

 
 R 20/21/22  : schadelijk bij inademing, bij inslikken en bij aanraking met de huid. 
 R 36/37/38  : irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid. 
 R 42  : kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. 
 R 10  : ontvlambaar. 
 R 44  : ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. 
 S 2  : buiten bereik van kinderen bewaren. 
 S 23   : gas, rook, damp en spuitnevel niet inademen. 
 S 25  : aanraking met de ogen vermijden. 
 S 51  : uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

 
 
16. OVERIGE INFORMATIE 
 
Fabrikant  : Lubrication Engineers, Inc. 
    3851 Airport Freeway  
    Fort Worth, TX 76111, USA. 
 

 
 Uitvoering conform: Europese Richtlijn EEG 91/155 &   
    Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen artikelen 34-39. 
                                       Arbobesluit, artikel 4.2, 4.3 en 4.9 
                                       Beleidsregel artikel 4.3 Arbobesluit.  
 
 Uitgifte datum: 20 december 2009 


