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TRAXX Diesel 
 

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006/EC 
Datum herziening: 08/10/2014 

 
 
 
 

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

 

1.1. Productidentificatie 
 
Productvorm :  ........................... Stof 
Stofnaam :  ................................ Brandstoffen, diesel 
IUPAC naam :  .......................... Brandstoffen, diesel 
EU-Identificatienummer :  .......... 649-224-00-6 
EG nr. :  ..................................... 269-822-7 
CAS-nr. :  .................................. 68334-30-5 
REACH registratienr. :  .............. 01-2119484664-27-0163 
Handelsnaam:  .......................... TRAXX Diesel 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
 
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruik categorie :  .......... Motorbrandstoffen 
 
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Schouten Olie B.V. 
Gnephoek 4 
2401 LP Alphen aan den Rijn 
0172 – 42 32 00 
info@schoutenolie.nl 
www.schoutenolie.nl 
 
Telefoonnummer voor noodgevallen: 06-51180205 (tijdens kantooruren)  
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 
Noodnummer Nederland: Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC): +31(0)30 247 88 88 
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2. Identificatie van de gevaren 

 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Flam. Liq. 3  .............................. H226 
Acute Tox. 4  ............................. H332 
Skin Irrit. 2  ................................ H315 
Carc. 2  ..................................... H351 
STOT RE 2  .............................. H373 
Asp. Tox. 1  ............................... H304 
Aquatic Chronic 2  ..................... H411 
 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 
Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 
Carc.Cat.3; R40 
Xn; R20 
Xn; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 
 
Tekst van R-zinnen: zie onder hoodstuk 16. 
 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Geen extra informatie beschikbaar 
 

2.2. Etiketteringselementen 
 
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gevarenpictogrammen : 

        
GHS02  GHS07  GHS08  GHS09 

 
CLP Signaalwoord :  ................. Gevaar 
Gevarenaanduidingen :  ............  H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. 

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H332 - Schadelijk bij inademing. 
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 
blootstelling. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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Veiligheidsaanbevelingen :  P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. 
P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen 
heeft 
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet 
roken. 
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. 
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden. 
P241 - Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/… apparatuur 
gebruiken. 

 

2.3. Andere gevaren 
 
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
 
 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 

3.1. Stoffen 
 
Naam Productidentificatie 

 
% Indeling in de zin van 

Richtlijn 67/548/EEG 

Brandstoffen, diesel CAS No.) 68334-30-5 
(EC no) 269-822-7 
(EC index no) 649-224-00-6 
(REACH-no) 01-2119484664-
0163 

100 Carc.Cat.3; R40 
Xn ; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 
Xn; R20 

 

Naam Productidentificatie 
 

% Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Brandstoffen, diesel CAS No.) 68334-30-5 
(EC no) 269-822-7 
(EC index no) 649-224-00-6 
(REACH-no) 01-2119484664-
0163 

100 Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Carc. 2, H351 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 2, H411 

 
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16 
 

3.2. Mengsels 
 
Niet van toepassing 
 
 

4. Eerstehulpmaatregelen  

 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 
EHBO algemeen :  .................... Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het 

ademen vergemakkelijkt. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts 
raadplegen. 
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EHBO na inademing :  .............. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. 
Als blootstelling symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Houd het 
slachtoffer warm en rustig. Patiënt uit de verontreinigde omgeving verwijderen en 
in de buitenlucht brengen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij 
brengen en een arts consulteren. 

EHBO na contact met de huid :  Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel wateren zeep. Bij 
huidirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk 15 
minuten met veel water spoelen. Tijdens het spoelen ogen goed open houden. 
Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. 

EHBO na opname  
door de mond :  ......................... NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

5.1. Blusmiddelen 
 
Geschikte blusmiddelen: :  ........ Verneveld water. poeder. Kooldioxide (CO2). Ter bescherming van personen en 

koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. Schuim. 
Zand. 

Ongeschikte blusmiddelen :  ..... Krachtige waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 
Brandgevaar :  .......................... Een hoge temperatuur kan giftige gassen vrijmaken. Door de onvolledige 

verbranding komen gevaarlijk koolstofmonoxide, koolstofdioxide en andere giftige 
gassen vrij. 

Reactiviteit : .............................. Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
 
Blusinstructies :  ........................ Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Brandresten en 

vervuild bluswater moet afgevoerd worden in overeenstemming met lokale 
regelgeving. 

Bescherming tijdens  
brandbestrijding : ...................... Bijkomende persoonlijke bescherming: volledig beschermende kledij met 

onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. 
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6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  

 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen :  .......... In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht 
dragen. 

Noodprocedures :  .................... Contacteer onmiddellijk de hulpdiensten. 
 
6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen :  .......... Draag geschikte beschermende kleding. 
Noodprocedures :  .................... Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. uit 

de buurt van open vuur en hete oppervlakken. Lucht in het betroffen gebied 
binnenlaten. 

 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 
Niet lozen in oppervlaktewater. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Niet in de grond/bodem 
terecht laten komen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
 
Voor insluiting :  ......................... Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Lucht in het betroffen gebied 

binnenlaten. 
Reinigingsmethoden :  .............. Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. 
Overige informatie :  .................. Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
 
Voor de verwerking van productresten zie paragraaf 13 Instructies voor verwijdering. 
 
 

7. Hantering en opslag 

 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof  
of het mengsel : ........................ Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om 

dampconcentraties tot een minimum te beperken. Aard het circuit naar behoren 
om het risico van elektrostatische ontladingen te voorkomen. Verwijderd houden 
van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

Hygiënische maatregelen :  ....... Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
 
Opslagcondities : ......................  Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Droog houden en in een goed 

gesloten verpakking bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 
Warmte-ontsteking :  ................. Sla op voldoende ver uit de buurt van warmtebronnen. 
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Opslagplaats :  .......................... Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. 
Verpakkingsmateriaal :  ............. Opslaan in goed gesloten, lekvrije vaten van koolstofstaal of roestvrij staal. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  

 

8.1. Controleparameters 
 
Brandstoffen, diesel (68334-30-5) 
Belgium Limit ....................... value (mg/m³) .................................. 100 mg/m³ 
Italy - Portugal - USA  .......... ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) ......... 100 mg/m³ 
Ireland  ................................. OEL (15 min ref) (mg/m3)  .............. 100 mg/m³ 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 
Passende technische  
maatregelen :  ........................... Voor voldoende ventilatie zorgen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte 

adembescherming dragen. 
Persoonlijke  
beschermingsuitrusting :  .......... Handschoenen. Veiligheidsbril. Draag geschikte beschermende kleding. 
 

                                                   
 
Bescherming handen :  ............. Chemisch bestendige veiligheidshandschoenen (EN 374) bij langer direct 

contact. 
Oogbescherming :  .................... Goed gesloten veiligheidsbril. 
Bescherming van de huid  
en het lichaam :  ........................ Draag geschikte beschermende kleding. 
Bescherming luchtwegen :  ....... Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. In 

buitensporige concentratie, persluchtapparatuur kan nodig. 
 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
 
Fysische toestand :  ............................................ Vloeibaar 
Kleur :  ................................................................. Kleurloos tot geelachtig 
Geur :  ................................................................. Kenmerk 
Geurgrens :  ........................................................ Geen gegevens beschikbaar 
pH :  .................................................................... Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt :  ......................................................... -40 - -6 °C 
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Stol-/vriespunt :  .................................................. Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt :  .......................................................... -462 - 141 °C 
Vlampunt :  .......................................................... > 56 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur :  ........................... > 225 °C 
Ontbindingstemperatuur :  ................................... Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast,gas) :  ............................. Geen gegevens beschikbaar 
Dampdruk :  ........................................................ 4 hPa 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C :  ................... Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid :  ........................................... 0.8 - 0.91 g/cm³ 
Oplosbaarheid :  .................................................. Geen gegevens beschikbaar 
Log Kow :  ........................................................... Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch :  .................................... > 1.5 mm²/s 
Viscositeit, dynamisch :  ...................................... Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen :  .............................. Niet ontplofbare 
Oxiderende eigenschappen :  ............................. Niet oxiderend 
Explosiegrenzen : ............................................... Geen gegevens beschikbaar 
 

9.2. Overige informatie 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 

10.1. Reactiviteit 
 
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
 
Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
 
Geen enkel bekend. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
 
Vermijd ontstekingsbronnen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
 
Niet bekend. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
 
Geen enkel bekend. 
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11. Toxicologische informatie 

 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
 
Acute toxiciteit :  Schadelijk bij inademing. 
 
Brandstoffen, diesel (68334-30-5): 
LD50 oraal rat  .................................................... 7600 mg/kg (OECD 420) 
LD50 dermaal konijn  .......................................... > 4300 mg/kg (OECD 434) 
LC50 inhalatie rat (mg/l)  ..................................... 4.1 mg/l/4u (OECD 403) 
ATE (oraal)  ......................................................... 7600 mg/kg 
ATE (stof,nevel)  ................................................. 4.1 mg/l/4u 
 
Huidcorrosie/-irritatie :  ........................................ Veroorzaakt huidirritatie. 
Ernstig oogletsel/oogirritatie :  ............................. Niet ingedeeld 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : ......... Niet ingedeeld 
Mutageniteit in geslachtscellen :  ........................ Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid :  .................................... Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
Giftigheid voor de voortplanting :  ....................... Niet ingedeeld 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit  
(eenmalige blootstelling) :  .................................. Niet ingedeeld 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit  
(herhaalde blootstelling) :  ................................... Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of 

herhaalde blootstelling. 
Gevaar bij inademing :  ....................................... Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 

terechtkomt. 
 
 

12. Ecologische informatie 

 

12.1. Toxiciteit 
 
Brandstoffen, diesel (68334-30-5): 
LC50 vissen 1  .................................................... 21 mg/l 96h (OECD 203) 
EC50 Daphnia 1  ................................................. 68 mg/l 48h (OECD 202) 
EC50 andere waterorganismen 1  ...................... > 1000 mg/l (Bacteria, QSAR calculation - 40h) 
ErC50 (algen)  ..................................................... 22 mg/l 72h (OECD 201) 
NOEC chronisch vis  ........................................... 0.083 mg/l (QSAR calculation - 14d) 
NOEC chronisch schaaldieren  ........................... 0.2 mg/l (QSAR calculation - 21d) 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 

12.3. Bioaccumulatie 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
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12.4. Mobiliteit in de bodem 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 
Brandstoffen, diesel (68334-30-5): 
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
 

12.6. Andere schadelijke effecten 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

13. Instructies voor verwijdering 

 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
 
Regionale wetgeving (afval) :  ... Gooi in containers om te voldoen aan van toepassing zijnde lokale, nationale en 

internationale regelgeving. 
Afvalverwerkingsmethoden :  .... Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
 
 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
 

14.1. VN-nummer 
 
VN-nr. :  ..................................... UN 1202 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
 
Correcte vervoersnaam :  .......... STOOKOLIE, LICHT 
Omschrijving vervoerdocument :UN 1202 STOOKOLIE, LICHT, 3, III, (D/E) 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
 
Klasse (VN) :  ............................ 3 
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14.4. Verpakkingsgroep 
 
Verpakkingsgroep (VN) :  .......... III 
 

14.5. Gevaren voor het milieu 
 
Gevaarlijk voor het milieu : 

  
Overige informatie :  .................. Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
 
14.6.1. Landtransport 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) :  .. 30 
Classificeringscode (VN) :  ........ F1 
Oranje identificatiebord : 

  
Bijzondere bepaling (ADR) :  ..... 640L 
Transportcategorie (ADR) :  ...... 3 
Code tunnelbeperking :  ............ D/E 
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5L 
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1 
 
14.6.2. Transport op open zee 

Transportreglementering (IMDG) : Onder voorbehoud van de bepalingen 
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5L 
EmS nummer (1) :  .................... F-E, S-E 
 
14.6.3. Luchttransport 

Transportreglementering (ICAO) : Onder voorbehoud van de bepalingen 
Instructie "cargo" (ICAO) :  ........ 366 
Instructie "passenger" (ICAO) :  355 
Instructie "passenger" – Beperkte hoeveelheden (ICAO) : Y344 
 
14.6.4. Binnenvaart (ADN) 

Transportreglementering (ADN): Onder voorbehoud van de bepalingen 
Gevaren (ADN) :  ......................  3, N2, CMR, F 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
 
Niet van toepassing 
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15. Regelgeving 

 

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

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 
REACH bevat geen kandidaat-stof 
 
15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 
 
Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

16. Overige informatie 

 
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 
Acute Tox. 4 (Inhalation)  ..... Acute toxiciteit (inhalatief) Categorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) : Acute toxiciteit (inhalatie:stofdeeltjes,nevel) Categorie 4 
Aquatic Chronic 2  ................ Categorie 2 Gevaarlijk voor aquatisch milieu - chronisch gevaar 
Asp. Tox. 1  .......................... Aspiratiegevaar Categorie 1 
Carc. 2  ................................ Carcinogeniteit Categorie 2 
Flam. Liq. 3  ......................... ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 3 
Skin Irrit. 2  ........................... irritatie/prikkeling van de huid Categorie 2 
STOT RE 2  ......................... Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Categorie 2 
H226  ................................... Ontvlambare vloeistof en damp. 
H304  ................................... Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H315  ................................... Veroorzaakt huidirritatie. 
H332  ................................... Schadelijk bij inademing. 
H351 ....................................  Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
H373  ................................... Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
H411  ................................... Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
R20  ..................................... Schadelijk bij inademing. 
R38  ..................................... Irriterend voor de huid. 
R40  ..................................... Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten 
R51/53  ................................ Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R65  ..................................... Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 
N  ......................................... Gevaarlijk voor het milieu 
Xi  ......................................... Irriterend 
Xn  ........................................ Schadelijk 
 
SDS EU (REACH bijlage II): 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de 
toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor 
gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


