
 

 

 
 
 
 

Copaslip 
VET VOOR ZWARE BELASTING 
 

Veiligheidsinformatieblad 
Versie: 02.03.2008 

 
 

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

 
1.1. Productidentificatie 
Handelsnaam:   Copaslip 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Aanbevolen gebruik  Smeervet 
 
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 info@gpgroot.nl       E verkoop@vankesselolie.nl 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (030 274 88 88  
 

2 Identificatie van de gevaren 

 
Geen belangrijk risico. 
 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
Niet van toepassing 
 
 

4 Eerste hulpmaatregelen 
  
4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 
Contact met de huid  : Wassen met water en zachte  zeep. 
Contact met de ogen  : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met water gedurende 10-15 min. 
Inslikken   : Mond met water spoelen  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/letsels  
na contact met de huid  

: Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie 
voordoen. 

Symptomen/letsels na 
contact met de ogen  

: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. 

Symptomen/letsels na 
opname door de mond  

: De patiënt kan over irritatie van de keel klagen. 

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

5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
Blusmiddelen:   Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. 
Blootstellingsgevaren:  Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. 
 
Bescherming brandbestrijders:  
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking 
met huid en ogen te vermijden. 
 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming. 
Reinigingsprocedures: De plek waar het product gemorst is met voldoende water afspoelen. 
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. 
 

7 Hantering en opslag 

 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Hanteringsvereisten 
Het vormen of verspreiden van stof in de lucht vermijden. 
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagomstandigheden 
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. 
 
7.3. Geschikte verpakking 
Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard. 
 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

  
Bescherming van de handen:  Beschermende handschoenen. 
Bescherming van de ogen:  Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is. 

Bescherming van de huid: Beschermende kleding. 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 Fysische en chemische eigenschappen 
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Toestand:                              Vaste stof 
Kleur:    Goudbruin 
Geur:   Karakteristieke geur 
Oplosbaarheid in water:   Onoplosbaar 
 
9.2. Overige informatie 
Geen bijkomende informatie beschikbaar 
  

10 Stabiliteit en reactiviteit 

 
10.1. Stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden 
 
10.2. Te vermijden omstandigheden 
Hitte 
 
10.3. Te vermijden materialen 
Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren. 
 
10.4. Te vermijden materialen 
Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. 
 

11 Toxicologische informatie 
 
Blootstellingsplaatsen: Raadpleeg paragraaf 4 van VIB. 
 

12 Ecologische informatie 
 
12.1. Persistentie en afbreekbaarheid 

Copaslip 
Persistentie en afbreekbaarheid biologisch afbreekbaar. 
 
12.2 Bioaccumulatie 
Niet potentieel bioaccumuleerbaar. 
 
12.3. Mobiliteit in de bodem 
Geen bijkomende informatie beschikbaar 
 
12.4. Andere schadelijke effecten 
Verwaarloosbare ecotoxiciteit. 
 

13 Instructies voor verwijdering 
 

De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking 
tot verwijdering. 
 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
14.1 ADR / RID 
UN Nr: none ADR klasse: not classified 
Verpakkingsgroep: not applicable 



 

 

 
14.2 IMDG / IMO 
UN nr: none Klasse: not classified 
Verpakkingsgroep: not applicable Mariene verontreiniging: no 
 
14.3 IATA / ICAO 
UN nr: none Klasse: not classified 
Verpakkingsgroep: not applicable 

 

15 Regelgeving 
 

Gevarensymbolen:  Geen belangrijk risico. 
Opmerking:   
 
De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan die specifiek 
van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven product. De gebruiker wordt opmerkzaam 
gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. 
Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen. 
 

16 Overige informatie 

 

Overige informatie: 
 

De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende 
opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde product. 
 
 
 
 
 


