
 

 

 
 
 
 

Coolant LL P-SI -37 
Koelvloeistof 

Veiligheidsinformatieblad 
Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 2015/830/EU 

Versie: 04.10.2021 
 

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

 
1.1. Productidentificatie 
Handelsnaam:   Argos Oil Coolant LL P-Si -37 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Aanbevolen gebruik:  Koelmiddel 
Afgeraden gebruik:     Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze paragraaf noch in paragraaf 7.3 
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad   
Fabrikant/leverancier:  
 
GP Groot brandstoffen en oliehandel B.V.    Van Kessel Olie B.V. 
Vennewatersweg 2B,      Milheesestraat 19 
1852 PT Heiloo      5763 AD Milheeze 
T 088-472 03 00       T 0492-34 12 21 
F 072-531 13 99       F 0492-34 36 64 
E sales@gpgroot.nl      E verkoop@vankesselolie.nl 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88  
 

2 Identificatie van de gevaren 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 
De classificatie van dit product is uitgevoerd in overeenkomst met de Verordening nr. 1272/2008 (CLP) 
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit door opname, categorie 4, H302 
STOT RE 2: Specifieke toxiciteit door opname in bepaalde organen (herhaalde blootstelling), categorie 2, H373 
 
2.2 Etiketteringselementen 
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 
Waarschuwing 

         
 
Gevarenaanduidingen: 
Acute Tox. 4: H302 - Schadelijk bij inslikken 
STOT RE 2: H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (Oraal) 
 



 

 

Veiligheidsaanbevelingen: 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H373 Kan schade aan organen (Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
Voorzorgsverklaringen (preventie): 
P260 Stof/gas/nevel/damp niet inademen. 
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P264 Na het werken met dit product grondig met veel water en zeep wassen. 
Veiligheidsaanbevelingen (respons): 
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts ... raadplegen. 
P330 De mond spoelen. 
Voorzorgsverklaringen (verwijdering): 
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling 
van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, 
Besluit 2011/104) 
Stoffen die bijdragen tot de classificatie 
1,2-ethaandiol 
 
2.3 Andere gevaren 
Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria 
 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
3.1 Stoffen 
Niet van toepassing 
 
3.2 Mengsels 
Chemische beschrijving: Glycol(en) 
Gevaarlijke componenten: Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het 
product de volgende gevaarlijke stoffen: 

Identificatie Chemische naam/classificatie Concentratie 

CAS: 107-21-1 
EC: 203-473-3 
Index: 603-027-00-1 
REACH: 01-2119456816-28 

1,2-ethaandiol                                                                                                     
40-45 % 

Verordening 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; STOT RE 2: H373 – H302 

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de 
gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16. 
 

4 Eerste hulpmaatregelen 

 
4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 
De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, 
rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en 
het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen. 
Inademen:  
Het gaat om een product dat geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk door inademing; echter, in 
geval van symptomen van vergiftiging de betrokken persoon weghalen uit de zone van blootstelling en 
hem/haar verse lucht toedienen. Medische hulp inroepen indien de symptomen verergeren of aanhouden. 
Huidcontact:  
In geval van contact wordt echter aanbevolen de getroffen zone grondig te reinigen met water en neutrale 
zeep. In geval van afwijkingen van de huid (branderig gevoel, rode vlekken, uitslag, blaren...) een arts  
raadplegen en hem/haar dit veiligheidsinformatieblad tonen. 
 
 
 



 

 

Oogcontact:  
Het gaat om een product dat geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk in contact met de ogen.  
Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur en daarbij vermijden  
dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. 
Inname / inademing:    
Onmiddellijk medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen. Het braken niet 
opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing 
van braaksel te voorkomen. Bij bewusteloosheid niets oraal toedienen zonder toezicht van de arts. De mond en 
keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname. De betrokken persoon laten rusten. 
 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in paragrafen 2 en 11. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale 
functies), geen specifiek tegengif bekend. 
 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
5.1 Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen: 
verneveld water, bluspoeder, schuim 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Als gevolg van de verbranding of thermische ontleding worden bijproducten gevormd uit de reactie die zeer 
giftig kunnen zijn en daarom een verhoogd risico voor de gezondheid kunnen meebrengen. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Naargelang de omvang van de brand kan het gebruik van complete beschermende kleding en een 
ademluchttoestel nodig zijn. Beschikken over een minimum aan noodinstallaties of nooduitrustingen 
(blusdekens, EHBO-koffer...) 
Bijkomende bepalingen: 
Gevaar hangt van de brandende stoffen en de brandomstandigheden af. Gecontamineerd bluswater 
moet overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden. 
 

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

  
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Adembescherming vereist. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Verontreinigd water/bluswater tegenhouden. Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten 
terechtkomen. 
 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor grote hoeveelheden: Product wegpompen. 
Residuen: Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal 
volgens de voorschriften verwijderen. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie epigrafen 8 en 13. 
 
 



 

 

7 Hantering en opslag 

 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Bij doelmatig gebruik geen bijzondere maatregelen vereist. 
Brand- en explosiebescherming: 
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 
 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Het product in onbeschadigde verpakking hoeft niet gescheiden opgeslagen te worden. 
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten en droog houden; op een koele plaats 
bewaren.  
Opslagklasse volgens TRGS 510 (oorspronkelijk VCI, Duitsland): (10) Brandbare vloeistoffen 

 
7.3 Specifiek eindgebruik  
Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 
rekening gehouden worden. 
 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 
8.1 Controleparameters 
Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek 
107-21-1: 1,2-ethaandiol 
Huideffect (OEL (EU)) 
De stof kan via de huid worden opgenomen. 
KTG waarde (15 minuten) 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU)) 
indicatief 
TGG waarde (8 uren) 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU)) 
indicatief 
Huideffect (MAK (NL)), damp 
De stof kan via de huid worden opgenomen. 
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 (MAK (NL)), Nevels 
TGG waarde (8 uren) 52 mg/m3 (MAK (NL)), damp 
KTG waarde (15 minuten) 104 mg/m3 (MAK (NL)), damp 
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min 
 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Algemene maatregelen voor veiligheid en hygiëne in de werkomgeving 
Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Aanvullend op de gegevens 
van de persoonlijke beschermingsuitrusting is het dragen van gesloten werkkledij verplicht. 
Ademhalingsbescherming 
Ademhalingsbescherming bij vrijkomen van dampen/aerosolen. Deeltjesfilter met middelmatig 
reservevermogen voor vaste en vloeibare deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P2 of FFP2) 
Specifieke bescherming van de handen  
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) 
Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, 
overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN 374) 
butylrubber - 0,7 mm laagdikte 
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte 
Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en 
informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere 
factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit 
dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de 
door de test aangegeven permeatietijd. 



 

 

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent. 
Oog- en gezichtsbescherming 
Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. Het gebruik wordt 
aanbevolen in geval van spatgevaar. 
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen 

  
 
Lichaamsbescherming:  
chemicaliënbestendig pak (bv. volgens EN 14605) 
 

9 Fysische en chemische eigenschappen 

Verschijningsvorm:    Vloeistof 
Kleur:      Roze 
Reuk:      Karakteristiek 
Dichtheid/soortelijke massa:   1063 kg/m3 Temperatuur 20°C 
pH-waarde:     6,5-9 
Vlampunt:     >120 °C (DIN ISO 2592) 
Toestandsverandering 
Smeltpunt/vriespunt:    -37 °C  
Kookpunt atmosferische druk:   160 °C ( ASTM D1120 ) 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):  Niet ontvlambaar. 
Ontledingstemperatuur:    Niet bepaald. 
Zelfontsteking:     >200 °C 
Ontploffingsgevaar:    Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. 
Dampspanning:     0,2 mbar bij Temperatuur 20°C  
Relatieve dichtheid:    Niet bepaald. 
Dampdichtheid:     Niet bepaald. 
Verdampingssnelheid:    Niet bepaald. 
Oplosbaarheid in water:    Oplosbaar. 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):  Niet bepaald. 
Viscositeit 
Kinematisch:     2 cSt bij Temperatuur 20°C 
 
9.2 Overige informatie    Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 
  

10 Stabiliteit en reactiviteit 

 
10.1 Reactiviteit  
Metaalcorrosie: Niet corrosief op metaal. 
 
10.2 Chemische stabiliteit / Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden 
Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.  
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties  
In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige 
temperaturen kunnen opleveren. 
 



 

 

10.4 Te vermijden omstandigheden  
Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: 
Kan met sterke zuren en sterke alkaliën of krachtige basissen, enz. reageren. 
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 
 

11 Toxicologische informatie 

 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit 
Evaluatie van de acute toxiciteit: 
Gematigde toxiciteit na eenmalig inslikken. Geringe toxiciteit bij huidcontact. 
Experimentele/berekende data: 
LD (mens) (oraal): ca. 1.600 mg/kg 
Irriterende werking 
Experimentele/berekende data: 
huidcorrosie/-irritatie konijn: niet irriterend 
Ernstige oogbeschadiging/-irritatie konijn: nietirriterend  
Ademhalings-/huidsensibilisering   
Evaluatie sensibilisering: 
Werkt niet huid sensibiliserend bij dierproeven. Op basis van ervaringen met mensen kan een 
Huid sensibiliserend potentieel niet volledig worden uitgesloten. 
Kiemcelmutageniteit   
Geen gegevens beschikbaar. 
Carcinogeniteit   
Beoordeling carcinogeniteit: 
Alle beschikbare informatie geeft geen indicatie van carcinogene effecten. 
Voortplantingstoxiciteit   
Geen gegevens beschikbaar. 
Ontwikkelingstoxiciteit   
Informatie over: 1,2-ethaandiol 
Beoordeling teratogeniteit: 
Proeven op muizen en ratten vertoonden na orale opname van hoge doseringen een schadelijk 
effect op de vrucht, wat in een studie op konijnen niet voorkwam. Mechanistische onderzoeken 
tonen aan dat het konijn de relevante diersoort is voor classificatie voor de menselijke gezondheid. Derhalve, en 
aangezien ethyleenglycol geen ontwikkelingsgiftig middel in het konijn is, is geen classificatie gerechtvaardigd. 
Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)  
Geen gegevens beschikbaar. 
Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)  
Informatie over: 1,2-ethaandiol 
Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening: 
De stof kan bij herhaalde orale opname schade aan de nieren veroorzaken. De stof kan bij 
herhaalde dermale opname van grote hoeveelheden schade aan de nieren veroorzaken. 
Gevaar bij inademing  
Geen gevaar bij aspiratie verwacht. 
Andere aanwijzingen over toxiciteit 
Het product werd niet onderzocht. De informatie m.b.t. de toxicologie werd uit de eigenschappen van de 
afzonderlijke componenten afgeleid. 
 



 

 

12 Ecologische informatie 

 
12.1 Toxiciteit: 
Vistoxiciteit: 
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus 
In het water levende ongewervelde dieren: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna 
Waterplanten: 
EC50 (72 h) > 100 mg/l, algen 
Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib: 
Bij juiste toevoeging van geringe concentraties in aangepaste biologische waterzuiveringsinstallaties 
zijn storingen van de afbraakactiviteit van actief slib niet te verwachten. 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid  
Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20): 
In geschikte waterzuiveringsinstallaties vindt vergaande eliminatie uit het water plaats door 
biologische afbraak, strippen, mechanisch afscheiden. 
Informatie over: 1,2-Ethanediol 
Gegevens over eliminatie: 
83 - 96 % (14 d) Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 
12.3 Bio accumulatie  
Beoordeling bio-accumulatiepotentieel:  
Geen gegevens beschikbaar. 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem  
Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:  
Adsorptie in de bodem: Geen gegevens beschikbaar. 
 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria 
(persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet 
 

12.6 Andere schadelijke effecten  
Het product bevat geen stoffen uit Bijlage I van Richtlijn (EC) 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende 
stoffen. 
 
12.7 Aanvullende aanwijzingen  
Andere ecotoxicologische aanwijzingen: 
Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen. 
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke 
componenten. 
 

13 Instructies voor verwijdering 
 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte deponie of een geschikte 
verbrandingsinstallatie worden afgevoerd. 
Ongereinigde verpakking: 
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer gebruikt worden. 
Niet te reinigen verpakkingen in dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren. 
 
 



 

 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
14.1 VN-nummer 
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA niet van toepassing 
 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA niet van toepassing 
 
14.3 Transportgevarenklasse(n) 
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA klasse niet van toepassing 
 
14.4 Verpakkingsgroep 
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA niet van toepassing 
 
14.5 Milieugevaren 
Marine pollutant: Nee 
 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Niet bruikbaar. 
 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet van toepassing. 
VN "Model Regulation” 
Geen informatie beschikbaar 
 

15 Regelgeving 

 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 
Verboden, beperkingen en autorisaties  
Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3 
Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad 
zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven. 
 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:  
Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad. 
 

16 Overige informatie 

 
Teksten met de wettelijke zinnen van sectie 2: 
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (Oraal) 
H302: Schadelijk bij inslikken 
Teksten met de wettelijke zinnen van sectie 3: 
De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen 
naar de afzonderlijke componenten die in sectie 3 verschijnen 
Verordening nr. 1272/2008 (CLP): 
Acute Tox. Acute toxiciteit 
STOT RE  Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh. 
H302  Schadelijk bij inslikken. 
H373  Kan schade aan organen (Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
 
 
 



 

 

Afkortingen en acroniemen: 
ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 
-IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen 
-IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie 
-ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
-CZV: chemisch zuurstofverbruik 
-BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen 
-BCF: bioconcentratiefactor 
-LD50: dodelijke dosis 50 
-LC50: dodelijke concentratie 50 
-EC50: effectieve concentratie 50 
-Log POW : logaritme van octanol-water-partitiecoëfficiënt 
-Koc: partitiecoëfficiënt van organische koolstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende wetgevingen 
op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden. Deze informatie 
kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het product, het gaat enkel om een 
beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie en werkomstandigheden van de gebruikers 
van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke 
voor het nemen van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake 
hantering, opslag, gebruik en eliminatie van chemische producten. De informatie van dit 
veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product en het product mag niet gebruikt worden voor 
andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is. 


