
Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 31 en Bijlage II van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de versie van de verordening (EG) nr. 
2015/830, en overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 

Handelsnaam: Gold Spray 400 ml 
Afdrukdatum: 05.05.2020 

1.0 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap 
1.1 Identificatie van het product 
Beschrijving van het product: Gold Spray 400 ml 
Productnummer: 0051   

Product categorie: PC9a 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruiksbeperkingen 
Geïdentificeerde gebruiken: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
Beperkingen op het gebruik: Geen beperkingen. 
1.3 Informatie Producent og contact 
Fabrikant: Union Spray GmbH 
Postadres: 13407 Berlin, Montanstraße 23 
Telefoon: +49 (0) 30 40 999 30 
Fax: +49 (0) 30 40 999 329 
E-Mail: Karnotzki@unionspray.de
Homepage: http://www.unionspray.de
1.4 Informatie in geval van nood
Telefoon: +31 (30) 274 88 88 (Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum) Uitsluitend bestemd 
om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Postbus 1           3720BA Bilthoven 

Platzhalter 
2.0 Mogelijke gevaren 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
2.1.1 Classificatie volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Flam. Aerosol 1 H222 H229 H410   
2.2 Etiketteringselementen 
2.2.1 Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Bevat Propaan, Butaan, Ethanol, Koperen. 
Platzhalter 

Platzhalter 
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Geen beperking op het gebruik in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008. 
Gevarenaanduidingen: 
Gevaar:  
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 
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H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Voorzorgsmaatregelen: 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F. 
P501 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
2.3 Andere gevaren 
Bijkomende risico's voor mens en milieu: Het product is te wijten aan de berekeningsmethode en 
Verordening (EG) 1272/2008 betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen 
en preparaten te worden geëtiketteerd. De indeling volgens de meest recente lijst van stoffen in bijlage 
VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, met gegevens uit de vakliteratuur en bedrijfsinformatie (CLP-
verordening). 

Fysische en / of chemische eigenschappen van het mengsel: Bij gebruik juist geen fysisch interacties zijn 
bekend. 
Symptomatische effect van het mengsel: Geen symptomatische effecten bekend. 
Gevaren voor het milieu veroorzaakt door het mengsel: Alle milieugevaarlijke eigenschappen worden 
beschreven in paragraaf 12.0. 

Platzhalter 
3.0 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1 Stoffen 
Het product is niet een stof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006. 
3.2 Mengsels 
Het product is een mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr 1907/2006. 
3.2.1 Chemische karakterisering 
Ontvlambaar aerosol. 
3.2.2 Ingrediënten 
Chemische naam: Propaan 
Indeling van de stof: Zeer licht ontvlambaar gas. 
Index Nummer: 601-003-00-5 
Registratienummer (REACH): Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 74-98-6 
EC-nr.: 200-827-9 
Hazard Code: H220 H280       Zeer licht ontvlambaar gas. 
Concentratie: 14 % - 15 % 
Chemische naam: Butaan 
Indeling van de stof: Zeer licht ontvlambaar gas. 
Index Nummer: 601-004-00-0 
Registratienummer (REACH): Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 106-97-8 
EC-nr.: 203-448-7 
Hazard Code: H220 H280       Zeer licht ontvlambaar gas. 
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Concentratie: 51 % - 52 % 
Chemische naam: Ethanol 
Indeling van de stof: Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Index Nummer: 603-002-00-5 
Registratienummer (REACH): 01-2119457610-43-xxxx 
CAS-nr.: 64-17-5 
EC-nr.: 200-578-6 
Hazard Code: H225        Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Concentratie: 15 % - 20 % 
Chemische naam: Koperen 
Indeling van de stof:  
Index Nummer: Geen gegevens beschikbaar. 
Registratienummer (REACH): Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 7440-50-8 
EC-nr.: 231-159-6 
Hazard Code: H302 H319 H331 H400 H410     
Concentratie: 0 % - 1 % 

Platzhalter 
Platzhalter 

4.0 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
4.1.1 Algemene informatie 
Redder moeten zichzelf beschermen. Breng het slachtoffer uit het besmette gebied. Verwijder besmette 
kleding. 
4.1.2 Na het inademen 
Met de nodige zelfbescherming de gewonden uit de gevarenzone evacueren, frisse lucht toedienen en 
beschermen tegen onderkoeling. Bij ademnood zuurstof toedienen. Verliest het slachtoffer het bewustzijn 
maar ademt hij wel nog, stabiel op zijn zij leggen. Zo niet ademt, mond-op-neus reanimatie en zo niet 
uitvoerbaar is, mond-op-mondbeademing. Ademhalingswegen vrijhouden. Zorg voor medische 
behandeling. 

4.1.3 Na huidcontact 
Vochtige kledij verwijderen zonder daarbij de eigen veiligheid uit het oog te verliezen. De huiddelen die in 
contact zijn gekomen met de vloeistof onmiddellijk grondig spoelen met stromend water en zeep. Bij 
grotere oppervlakken of irritaties de interventie van een arts vragen. 
4.1.4 Na oogcontact 
Spoel onmiddellijk de ogen grondig gedurende 15 minuten onder stromend water met gespreide 
oogleden, terwijl de bescherming van de niet gewonde oog; contactlenzen verwijderen vooraf. Zorg voor 
oogheelkundige behandeling. 
4.1.5 Na inslikken 
Mond spoelen, vloeistof weer uitspuwen. Het slachtoffer naar een rustige plek brengen, beschermen 
tegen onderkoeling. Het slachtoffer 1 glas water, in kleine slokjes, laten uitdrinken. Braken niet 
opwekken. Bij spontaan braken, het hoofd van het slachtoffer diep buigen terwijl het slachtoffer op zijn 
buik ligt, om te voorkomen dat de vloeistof in de luchtwegen terechtkomt. Een arts naar de plaats van het 
ongeval laten komen. 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
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Geen acute en uitgestelde symptomen en effecten bekend. 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Decontaminatie, symptomatische behandeling.  

Platzhalter 
5.0 Maatregelen voor brandbestrijding 
5.1 Blusmiddelen 
Grote branden met alcoholbestendig schuim (AFFF-AR), waternevel, kleine branden met poeder (ABC) 
of CO2 bestrijden. De brandhaard na het blussen in het oog houden. 
5.1.2 Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen 
Waterstraal. 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel 
Bij brand kunnen er ontvlambare verbrandingsgassen of -dampen ontstaan die schadelijk zijn voor de 
gezondheid en/of irritaties veroorzaken. Terugslag op grote afstand mogelijk. Ontbindingsproducten die 
bij de verbranding ontstaan: koolmonoxide CO, kooldioxide CO2. Onder bepaalde brandomstandigheden 
zijn sporen van andere giftige producten niet uit te sluiten. 

5.3 Advies voor brandweerlieden 
Speciale beschermende uitrusting: Voor kleinere branden moet een respirator (volgelaatsmasker) met 
Multi range gecombineerd filter. Ontploffing en brand inademen van rook vermijden. Draag massale 
vrijkomen van schadelijke stoffen ademhalingsapparaat en beschermende kleding. Containers in koelen 
met water. Container indien mogelijk uit de gevarenzone. Verwijder ontstekingsbronnen. Pas op voor 
terugslag. Niet laten weglopen in het riool bluswater. 

Drukverhoging, barsten en ontploffingsgevaar bij verwarming (UN 1950). 

Platzhalter 
6.0 Maatregelen bij ongewenst vrijkomen 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Ver verwijderd houden van hitte- en ontstekingsbronnen. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Contact 
met de ogen en de huid vermijden, gas/rook/damp/aerosol niet inademen. De gevaarlijke zone 
ontruimen, de naburige omgeving waarschuwen. Adem-, oog-, hand- en lichaamsbescherming dragen 
(zie hoofdstuk 8 - Persoonlijke beschermingsmaatregelen). Onbeschermde personen op afstand houden. 
Voor voldoende ventilatie zorgen. Brandbestrijding alleen door geschoold personeel laten uitvoeren 
(brandbeveiligingsoefening). 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Drinkwater en gevaren voor het milieu: vervuiling van oppervlaktewater, riolering voorkomen. 
communiceren Wanneer verontreiniging van het oppervlaktewater, riool of de bodem, de bevoegde 
autoriteiten. 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Gemorste vloeistoffen met universeel bindingsmiddel opnemen, bijv. met kiezelgoer, zuur- of universele 
binder, vermiculiet of zand. Grotere hoeveelheden afpompen en in speciale tanks opvangen. Het 
opgenomen materiaal overeenkomstig hoofdstuk 13 behandelen. 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Voor meer informatie hoofdstukken 7.0, 8.2.1.2 en 13.0. 

Platzhalter 
7.0 Hanteren en opslag 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
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7.1.1 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 
Besteed aandacht aan hygiëne in de werkplaats. 
Vermijd contact met de huid mogelijk. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte. 
Zorg voor een goede ventilatie zorgen, ook op de begane grond (dampen zijn zwaarder dan lucht). 
Bij het gebruik van het product te voorkomen in de buurt van open vuur en hete oppervlakken. 
Let op de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften op het product. 
7.1.2 Technische beschermingsmaatregelen 
De naleving van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en andere beperkingen. 
7.1.3 Meer informatie over de behandeling 
Verder geen gegevens bekend. 
7.1.4 Aanwijzingen voor brand 
Brandblustoestellen binnen handbereik houden. 
Ignition groep: T 2 ( EN 50 014); Brandklasse: B (branden met vloeistoffen of smelten van materialen.) 
7.1.5 Technische specificaties voor opslag 
Aërosol dispensers niet samen met de klasse gevaarlijke goederen: 3, 4.1A, 4.1B, 4.2, 4.3, 5.1A, 5.1B, 
5.2, 6.2 en 7.0 (ingedeeld volgens ADR, RID) 
Aërosolverpakkingen / gecomprimeerde gaspatronen mogen niet in grote hoeveelheden in 
verkoopgebieden worden opgeslagen. 
Bij brand: Gebruik brandblussers die geschikt zijn voor vaste brandstofbranden, vloeibare branden en 
gasbranden. 
De opslag in de volgende gebieden moeten worden vermeden: gangen, trappenhuizen, algemeen 
toegankelijk gangen, op daken en in het dak en werkruimten. 
0 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
7.2.1 Opslagklasse voor gevaarlijke stoffen 
Opslagklasse: Gaspomp onder druk 
7.2.2 Technische maatregelen en opslagvoorwaarden 
Tanks droog opslaan. Opslagruimten goed ventileren. 
7.2.3 Verpakkingsmaterialen 
Store materiaal alleen in de originele verpakking. 
7.2.4 Vereisten voor opslagruimte en recipiënten 
Opslag alleen in de aangewezen gebieden. I tilfælde af brand: Containers moeten vrij toegankelijk zijn. 
7.2.5 Aanwijzingen voor bewaring met andere producten 
Uit de buurt van sterk zure en alkalische materialen alsook van oxidatiemiddelen houden. 
7.2.6 Bijkomende informatie over opslagvoorwaarden 
Beschermen tegen hitte en direct zonlicht. 
7.3. Specifiek eindgebruik 
Het schilderen van oppervlakken in verschillende metallic kleuren. 
Platzhalter 

Platzhalter 
8.0 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
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8.1 Controleparameters 
8.1.1 Beroepsmatige blootstellingslimieten (OEL) 
Chemische naam: Propaan 
Index Nummer: 601-003-00-5 
CAS-nr.: 74-98-6 
EC-nr.: 200-827-9 
Tijd gewogen gemiddelde concentratie (8u): [1] 1000 ml/m³ [2] 4(II) DFG   Parameter: Geen gegevens 
beschikbaar. 
Chemische naam: Butaan 
Index Nummer: 601-004-00-0 
CAS-nr.: 106-97-8 
EC-nr.: 203-448-7 
Tijd gewogen gemiddelde concentratie (8u): [1] 1000 ml/m³ [2] 4(II) DFG   Parameter: Geen gegevens 
beschikbaar. 
Chemische naam: Ethanol 
Index Nummer: 603-002-00-5 
CAS-nr.: 64-17-5 
EC-nr.: 200-578-6 
Tijd gewogen gemiddelde concentratie (8u): [1] 500 ml/m³ [2] 2 TRGS 900   Parameter: 950,00 mg/m³ 
Chemische naam: Koperen 
Index Nummer: Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 7440-50-8 
EC-nr.: 231-159-6 
Tijd gewogen gemiddelde concentratie (8u): [1]  [2]  TRGS 900   Parameter: Geen gegevens 
beschikbaar. 
Tijd gewogen gemiddelde concentratie (8u): [1]  [2]  TRGS 900   Parameter: Geen gegevens 
beschikbaar. 
8.1.3 DNEL en PNEC-waarden (REACH bijlage I, paragraaf 1.4) 
Opmerking: Niet opgenomen waarden konden omwille van ontbrekende gegevens niet worden 
beschreven. 
Chemische naam: Propaan 
Index Nummer: 601-003-00-5 
CAS-nr.: 74-98-6 
EC-nr.: 200-827-9 
DNEL (afgeleide no-effect level) werknemers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
DNEL (derived no-effect level) gebruikers 
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Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal korte tijd (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
PNEC (predicted no effect concentration) Milieu 
Episodische vervuiling van de wateren. Geen gegevens beschikbaar. 
Zoetwater Geen gegevens beschikbaar. 
Zoetwater afzetting Geen gegevens beschikbaar. 
Zeetwater Geen gegevens beschikbaar. 
Zeewater afzetting Geen gegevens beschikbaar. 
Bodem Geen gegevens beschikbaar. 
Chemische naam: Butaan 
Index Nummer: 601-004-00-0 
CAS-nr.: 106-97-8 
EC-nr.: 203-448-7 
DNEL (afgeleide no-effect level) werknemers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
DNEL (derived no-effect level) gebruikers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal korte tijd (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
PNEC (predicted no effect concentration) Milieu 
Episodische vervuiling van de wateren. Geen gegevens beschikbaar. 
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Zoetwater Geen gegevens beschikbaar. 
Zoetwater afzetting Geen gegevens beschikbaar. 
Zeetwater Geen gegevens beschikbaar. 
Zeewater afzetting Geen gegevens beschikbaar. 
Bodem Geen gegevens beschikbaar. 
Chemische naam: Ethanol 
Index Nummer: 603-002-00-5 
CAS-nr.: 64-17-5 
EC-nr.: 200-578-6 
DNEL (afgeleide no-effect level) werknemers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) 1900,00 mg/m³ 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) 343,00 mg/kg 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) 114,00 mg/m³ 
DNEL (derived no-effect level) gebruikers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) 950,00 mg/m³ 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) 206,00 mg/kg 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) 87,00 mg/kg 
Exposure oraal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal korte tijd (systemisch) 2,750 mg/l 
PNEC (predicted no effect concentration) Milieu 
Episodische vervuiling van de wateren. 0,630 mg/kg 
Zoetwater 3,600 mg/kg 
Zoetwater afzetting 0,790 mg/l 
Zeetwater 2,900 mg/kg 
Zeewater afzetting 580,00 mg/l 
Bodem 0,960 mg/l 
Chemische naam: Koperen 
Index Nummer: Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 7440-50-8 
EC-nr.: 231-159-6 
DNEL (afgeleide no-effect level) werknemers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
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Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
DNEL (derived no-effect level) gebruikers 
Exposure inhalatief lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief longterm (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure inhalatief korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (systemic effect) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal lange termijn (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure dermaal korte tijd (lokale effecten) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal lange termijn (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
Exposure oraal korte tijd (systemisch) Geen gegevens beschikbaar. 
PNEC (predicted no effect concentration) Milieu 
Episodische vervuiling van de wateren. Geen gegevens beschikbaar. 
Zoetwater Geen gegevens beschikbaar. 
Zoetwater afzetting Geen gegevens beschikbaar. 
Zeetwater Geen gegevens beschikbaar. 
Zeewater afzetting Geen gegevens beschikbaar. 
Bodem Geen gegevens beschikbaar. 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling 
8.2.1.1 Technische maatregelen om blootstelling te voorkomen 
Emissiegrenswaarden in acht nemen, indien nodig een luchtafvoerreiniging voorzien. 
8.2.1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bescherming van de ademhalingswegen: In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld de werkplek 
grenswaarde wordt overschreden, het dragen van adembescherming noodzakelijk is, met inachtneming 
van de draagtijd beperkingen. Self-ademhalingsapparatuur: Gas filter A, Het identificeren van kleur: 
bruin: (EN 136, EN 140, CEN 405). Details over applicatie-eisen en de maximale toepassing 
concentraties zijn te vinden in "Regels voor het gebruik van ademluchttoestel" (Duitsland: BGR 190). 

Bescherming van de lichaam: Naargelang het gevarenniveau een dichte en voldoende lange schort en 
laarzen of een geschikt beschermend werkpak dragen. 
Oogbescherming: draag een strak aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen volgens EN 166 bij het 
gebruik van. 
Bescherming van de handen: Bij het gebruik van veiligheidshandschoenen dient het 
handschoenmateriaal bestand te zijn tegen de gebruikte stof. Voor gebruik op dichtheid controleren. 
Handschoenen voor het uittrekken reinigen, daarna op een goed geventileerde plek bewaren. Ook de 
huid goed verzorgen. Stoffen en lederen handschoenen zijn compleet ongeschikt. Handschoenen uit de 
volgende materialen zijn wel geschikt: Neopreendikte: 0,6 mm (EN 388CAT2, EN374 CAT3, LFGB), 
doorbraaktijd: > 480 min. 
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Verhoogde temperaturen en vermindering van effectieve laagdikte door uitrekking kunnen de 
doorbraaktijd aanzienlijk inkorten. Bij twijfel contact opnemen met de fabrikant. Bij ca. anderhalf keer 
grotere of kleinere laagdikte verdubbelt/halveert de doorbraaktijd. Gegevens gelden uitsluitend voor de 
gebruikte ingrediënten, bij het product gaat het om een mengsel. 

Bij beroepsmatig gebruik: Veiligheidshandschoenen moeten beantwoorden aan de specificaties van de 
EG RL 89/686/EWG en DIN EN 374, zoals: Bij wegspattende vloeistof en vol contact: Nitras 3460 
Bescherming van de huid: Huidbeschermende middelen bieden geen effectieve bescherming zoals 
veiligheidshandschoenen, daarom zo veel mogelijk de voorkeur gegeven aan gepaste 
veiligheidshandschoenen. Kunnen er geen veiligheidshandschoenen worden gedragen, 
wateronoplosbare huidbeschermingspreparaten voor de aanvang van de werken en na elke pauze op 
zuivere handen aanbrengen en zorgvuldig inmasseren. Voor de pauzes en na de werken de huid 
reinigen met water en zeep. Na het reinigen een vethoudende verzorging op de huid aanbrengen. 

Hygiëne op de werkplek: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Vervuilde, 
doordrenkte kledij onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van de werktijd handen 
wassen. Contact met ogen en huid vermijden. 
8.2.2 Beheersing van milieublootstelling 
Dit product wordt verkocht als een aerosol. Milieublootstelling mag niet bij gebruik worden verwacht. 
8.2.3 Beheersing van de blootstelling voor de eindgebruiker 
Bij een correct gebruik gaat men ervan uit dat de stofspecifieke DNEL-waarden niet overschreden 
worden.  Eindverbruikers moeten voor het sproeien voor een goede ventilatie zorgen, bijv. door een 
venster te openen.  Niet gebruiken in de buurt van levensmiddelen. Tijdens het gebruik van het product 
niet roken. 

Platzhalter 
Platzhalter 

9.0 Fysische en chemische eigenschappen 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
9.1.1 Uiterlijke kenmerken 
Fysische toestand: Vloeistof. 
Kleur: Kleur is op het etiket. 
Geur: Ethanol 
9.1.2 Belangrijke basisinformatie met betrekking tot de veiligheid 
Eigenschappen van het mengsel 
Organische oplosmiddelen: 25% 
Watergehalte: 0% 
pH-waarde bij 20°C: niet van toepassing 
Smeltpunt of smelttraject: niet van toepassing 
Kookpunt of kooktraject: 82 °C 
Vlampunt: 12 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur: 425 °C 
Zelfontvlambaarheid:    ontbrandt niet uit zichzelf 
Explosiegevaar: De vorming van een explosief lucht / damp mengsel is mogelijk. 
Dampspanning bij 20°C: 88 hPa 
Dichtheid bij 20°C: 0,988 g/cm³ 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water bij 20 °C: niet van toepassing 
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Verdelingscoëfficiënt Log Kow (componenten): 
Propaan 1,7 
Butaan 1,4 
Ethanol 3,5 
Koperen Geen gegevens beschikbaar. 
Viscositeit dynamisch: 1,19 mPas 
Onderste/ bovenste explosiegrenzen: 3,5 Vol-% - 15,0 Vol-% 
9.2 Andere gegevens  
Geen andere gegevens vereist. 

Platzhalter 
10.0 Stabiliteit en reactiviteit 
10.1 Reactiviteit 
Niet reactief bij correct gebruik en correcte opslag. 
10.2 Chemische stabiliteit 
Chemisch stabiel bij correct gebruik en correcte opslag. 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke chemische reacties bij correct gebruik en correcte opslag. 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Vermijd hoge temperaturen. Geen afbraak bij opslag en handling verwacht. 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterk oxiderende middelen en sterke zuren. 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten bij de verbranding 
Koolmonoxide CO, kooldioxide CO2 en organische ontledingsproducten bij verhitting. 

Platzhalter 
11.0 Toxicologische informatie 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
Gegevens afkomstig van gepubliceerde registratiegegevens alsook gegevens uit de GESTIS-
stofdatabase voor volgende stoffen. 
Chemische naam: Propaan 
Index Nummer: 601-003-00-5 
CAS-nr.: 74-98-6 
EC-nr.: 200-827-9 
Chemische naam: Butaan 
Index Nummer: 601-004-00-0 
CAS-nr.: 106-97-8 
EC-nr.: 203-448-7 
Chemische naam: Ethanol 
Index Nummer: 603-002-00-5 
CAS-nr.: 64-17-5 
EC-nr.: 200-578-6 
Chemische naam: Koperen 
Index Nummer: Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 7440-50-8 



Veiligheidsinformatieblad                                           
overeenkomstig artikel 31 en Bijlage II van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de versie van de verordening (EG) nr. 
2015/830, en overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 

Handelsnaam: Gold Spray 400 ml 
 
Afdrukdatum: 05.05.2020 
  

  

 

EC-nr.: 231-159-6 
11.1.1 Toxicokinetiek, metabolisme en verspreiding 
Propaan niet van toepassing 
Butaan niet van toepassing 
Ethanol > 2000 mg/kg 
Koperen Geen gegevens beschikbaar. 
11.1.2 Acute toxiciteit 
Propaan LD50 oraal niet van toepassing  
Propaan LD50 dermaal niet van toepassing  
Propaan LC50 inhalatie niet van toepassing  
Butaan LD50 oraal niet van toepassing  
Butaan LD50 dermaal niet van toepassing  
Butaan LC50 inhalatie niet van toepassing  
Ethanol LD50 oraal > 2000 mg/kg OECD 401 
Ethanol LD50 dermaal > 2000 mg/kg OECD 402 
Ethanol LC50 inhalatie > 2000 mg/kg OECD 402 
Koperen LD50 oraal Geen gegevens beschikbaar.  
Koperen LD50 dermaal Geen gegevens beschikbaar.  
Koperen LC50 inhalatie Geen gegevens beschikbaar.  
11.1.3 Huidcorrosie/-irritatie 
Propaan:  Volgens de huidige kennis geen bekende CMR-effecten. 
Butaan:  Volgens de huidige kennis geen bekende CMR-effecten. 
Ethanol:  Volgens de huidige kennis geen bekende CMR-effecten. 
Koperen:  Geen gegevens beschikbaar. 
11.1.4 Overgevoeligheid 
Ingrediënten worden geclassificeerd als niet-sensibiliserend. 
11.1.5 Subacute tot chronische toxiciteit 
Propaan:  Geen gegevens beschikbaar. 
Butaan:  Geen gegevens beschikbaar. 
Ethanol:  Geen gegevens beschikbaar. 
Koperen:  Geen gegevens beschikbaar. 
11.1.6 Carcinogeniteit, mutageniteit, reproductietoxiciteit 
Bestanddelen zijn noch kankerverwekkend, noch mutageen, noch reproductietoxisch. 
11.1.7  Ervaringen uit de praktijk 
Propaan / butaan: vloeibaar gemaakt gas kan bevriezing veroorzaken. Vloeibaar gas kan ernstige 
oogirritatie veroorzaken. 
Overige informatie: Verhoogde dampconcentraties kunnen hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken bij 
langdurige blootstelling. 
11.1.8 Algemene opmerkingen 
Alle bestanddelen worden op dit gegevensblad voldoende toegelicht. 

Platzhalter 
12.0 Ecologische informatie 
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Gegevens afkomstig van gepubliceerde registratiegegevens alsook gegevens uit de GESTIS-
stofdatabase voor volgende stoffen. 
Chemische naam: Propaan 
Index Nummer: 601-003-00-5 
CAS-nr.: 74-98-6 
EC-nr.: 200-827-9 
Chemische naam: Butaan 
Index Nummer: 601-004-00-0 
CAS-nr.: 106-97-8 
EC-nr.: 203-448-7 
Chemische naam: Ethanol 
Index Nummer: 603-002-00-5 
CAS-nr.: 64-17-5 
EC-nr.: 200-578-6 
Chemische naam: Koperen 
Index Nummer: Geen gegevens beschikbaar. 
CAS-nr.: 7440-50-8 
EC-nr.: 231-159-6 
12.1 Toxiciteit 
Toxiciteit vissen: [Propaan]   
Toxiciteit schaaldieren: [Propaan]   
Toxiciteit algen: [Propaan] Geen gegevens beschikbaar.  
Toxiciteit bacteriën: [Propaan] Geen gegevens beschikbaar.  
Toxiciteit vissen: [Butaan]   
Toxiciteit schaaldieren: [Butaan]   
Toxiciteit algen: [Butaan] Geen gegevens beschikbaar.  
Toxiciteit bacteriën: [Butaan] Geen gegevens beschikbaar.  
Toxiciteit vissen: [Ethanol] Pimephales promelas 96 
Toxiciteit schaaldieren: [Ethanol] Daphnia magna 48 
Toxiciteit algen: [Ethanol] 275,00 mg/l Chlorella vulgaris 
Toxiciteit bacteriën: [Ethanol] 5800,00 mg/l Paramaecium caudatum 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Alle gebruikte ingrediënten zijn niet persistente stoffen en volledig biologisch afbreekbaar. 
12.3 Bioaccumulatiepotentieel 
Alle ingrediënten zijn geclassificeerd als niet-bioaccumulerend. 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
Propaan:  Geen gegevens beschikbaar. 
Butaan:  Geen gegevens beschikbaar. 
Ethanol:  Geen gegevens beschikbaar. 
Koperen:  Geen gegevens beschikbaar. 
12.5 Resultaten van de ingrediënten (PBT, een vPvB) 
PBT: De ingrediënten moeten worden beschouwd noch als persistent, bioaccumulerend en toxisch. 
zPzB: De ingrediënten zijn niet zeer persistent of zeer bioaccumulerend 
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12.6 Andere schadelijke effecten 
Er zijn voor zover bekend geen andere schadelijke effecten op de componenten. 

Platzhalter 
13.0 Informatie over afvalverwerking 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
13.1.1 Afvoer van restanten en productafval 
Europese Afval Code: 08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere 
gevaarlijke stoffen. 
13.1.2 Afvoer van gecontamineerde verpakkingen 
Verwijdering of recycling van verontreinigde verpakkingen toegestaan door geautoriseerde afvalbeheer 
bedrijven. 
Europese Afval Code: 15 01 10 * verpakking die resten van gevaarlijke stoffen of gevaarlijke stoffen zijn 
verontreinigd. 
13.1.3 Afvoer van volledig lege verpakkingen 
Europese Afval Code: 15 01 04 metalen verpakking. 
Gooi de verpakking pas wanneer ze geheel leeg. 
Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. Gooi de verpakking van de spuitbus volledig geleegd de 
recycling systeem (groene stip). 
Opmerking: Zijn de verpakkingen niet volledig leeg, vallen ze niet onder de verpakkingsverordening en 
moet de eindverbruiker ze als afval of als gevaarlijk afval correct en schadevrij afvoeren. Dit geldt in het 
bijzonder voor de afvoer van verpakkingen die gevaarlijke stoffen bevatten bijv. in de vorm van 
afzettingen of die met gevaarlijke stoffen verontreinigd zijn. In dit geval is de overkoepelende Duitse 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) van toepassing, dewelke boven de 
verpakkingsverordening staat. De Duitse Abfallverzeichnisverordnung (AVV) haalt op haar beurt een 
aantal beoordelingscriteria aan die het mogelijk maken een classificatie van een stof, een mengsel of 
een verzameling verpakkingsafval door te voeren op basis van de ernst van het gevaar. Deze 
verordening inzake afval kent aan elk afvaltype een zescijferige afvalsleutel toe. 

Platzhalter 
14.0 Informatie over transport 
14.1 UN-nummer 
UN 1950 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig  
UN 1950 AEROSOLS, flammable 
14.3 Transportgevarenklassen 
2 (5F) 
14.4 Verpakkingsgroep 
4G BOXES 
14.5 Milieugevaren 
Geen milieugevaarlijke eigenschappen. 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
Opmerking transporteren folders. Voor het transport, gevaarlijke goederen veilig tegen uitglijden. 
Ook lege drukgaspatronen alleen goed gezekerd transporteren. "H220 Zeer licht ontvlambaar gas." 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Het product is niet geclassificeerd als intermediate bulk containers. 
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Landtransport (ADR/RID/ADN/ADNR/GGVSEB) 
UN-nummer: 
UN 1950 
Klasse / Classificatiecode: 
2 (5F) 
Gevarenlabel: 
2.1 
Identificatie van de gevaarlijke stof: 
UN 1950 AEROSOLS, flammable 
Verpakkingsgroep: 
4G BOXES 
Identificatie: 
Platzhalter 
Platzhalter 
Platzhalter 
Platzhalter 
Platzhalter 
Notitie: 
Limited en vrijgestelde hoeveelheid volgens ADR hoofdstuk 3.4.2. 
Zeetransport (IMDG-code/GGVSee) 
UN-nummer: 
UN 1950 
Klasse: 
2 (5F) 
EmS-Code: 
F-D, S-U 
Identificatie van de gevaarlijke stof: 
UN 1950 AEROSOLS, flammable 
Verpakkingsgroep: 
4G BOXES 
Zeevervuiler: 
Het mengsel is niet gevaarlijk voor water geclassificeerd. 
Identificatie: 
Platzhalter 
Platzhalter 
Platzhalter 
Platzhalter 
Platzhalter 
Dangerous goods in limited quantities of class 2, UN 1950 AEROSOLS. 

Platzhalter 
15.0 Wettelijk verplichte informatie 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgevingen voor de stof of 
het mengsel 
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15.1.1 Regelgeving EU 
15.1.1.1 Indeling en etikettering volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Het product is onderhevig aan de identificatie, zie rubriek 2. 
15.1.1.2 Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen 
Het product is niet speciaal te karakteriseren. 
15.1.1.3 Goedkeuringen en/of gebruiksbeperkingen 
Geen beperking op het gebruik in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008. 
15.1.1.4 EG-RL 1999/13/EG (VOS-RL) voor de beperking van de VOS-emissies 
 VOC 602 g/l 
15.1.2 Nationale voorschriften  
15.1.2.1 Indeling en identificatie volgens de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen 
(Duitsland: GefStoffV) 
Het product is onderhevig aan de identificatie, zie rubriek 2. 
15.1.2.2 Beperkingen met betrekking tot de gebruikers 
Geen gebruiksbeperking bekend. 
0 
15.1.2.4 Indeling van waterverontreinigende stoffen 
Stoffen die gevaarlijk zijn voor water zijn niet geclassificeerd volgens de nationale 
waterbeschermingsrichtlijnen. 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Chemische veiligheidsbeoordelingen (CSA) op grond van artikel 14 lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) voor de afzonderlijke componenten zijn niet beschikbaar. 
15.2.1.1 Productregistratienummer (nationaal chemisch agentschap) 
Verder geen gegevens bekend. 

Platzhalter 
16.0 Overige gegevens 
16.1 Volledige tekst van H-zinnen vermeld in hoofdstuk 2 en 3 
H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H223 Ontvlambaar aerosol. 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
16.2 Opleidingsadviezen 
Geen operator opleiding vereist. 
16.3 Aanbevolen beperking(en) voor gebruik 
Geen gebruiksbeperking. 
16.4 Verdere informatie en contactpersonen voor technische informatie 
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Verder geen gegevens bekend. 
16.5 Gegevensbronnen voor de opmaak van het veiligheidsinformatieblad 
Europese chemische stoffen Information System (ESIS), Internet: http://ecb.jrc.it/esis. 
TOXNET Databases op toxicologie, gevaarlijke chemische stoffen, milieu en gezondheid, en giftige 
releases - Het Amerikaanse National Library of Medicine (NLM), Internet: http://toxnet.nlm.nih.gov. 
0 
0 
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 88ste editie, 2007-2008, Internet: 
http://www.hbcpnetbase.com. 
16.6 Gewijzigde gegevens en redenen van revisie 
Aanpassing aan wettelijke en technische normen. 
16.7 Aanbevelingen 
Product Classificatie tevreden Volgens Het Duitse 'control banding' instrument EMKG (Simple regeling 
voor gevaarlijke stoffen controle): 
Hazard groep inhalatie: A 
Hazard groep Contact met de huid: - 
Emissiegroep:  zeer 
Het 'Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ (EMKG) is een 'control banding'-tool die door de 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) is ontwikkeld met het oog op de 
implementatie van de verordening voor gevaarlijke stoffen in kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMU) waarbij met gevaarlijke stoffen zonder grenswaarde wordt gewerkt. Op die manier kan het product 
worden geklasseerd volgens veiligheidsniveau, rekening houdend met de gevaarlijke eigenschappen van 
het product alsook met de activiteiten met inbegrip van het potentieel aan emissies. Het betreffende 
veiligheidsniveau dient door de gebruiker van het product zelf te worden bepaald aan de hand van zijn 
specifieke gebruiksomstandigheden. Meer informatie hierover vindt u op de website: 
http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de. 

16.8 Opmerkingen 
De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde 
product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De informatie is gebaseerd op de 
huidige stand van onze kennis, maar vormt geen belofte van producteigenschappen en geen basis voor 
een contractuele rechtsverhouding. Bij onduidelijkheden dient u zich te wenden tot bovenvermeld 
telefoonnummer. 

Afkortingen: DSD (gevaarlijke stoffen richtlijn), DPD (WMS-richtlijn), CLP (Classification etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels), GHS (Globally Harmonized System). 

 
 
 
 
 
 
 

 


