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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : GOPART 2 TEMPS 

Productgroep : Handelsproduct 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof o f het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : High performance lubricant with synthesis components for aircooled 2 stroke engines 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het vei ligheidsinformatieblad 

Kramp Varsseveld 
Breukelaarweg 33 
7051 DW Varsseveld - The Netherlands 
T +31 315 254299 - F +31 315 254499 
info.nl@kramp.com 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer 
+31 30 274 88 88 
 
 
National Poisons Information Centre, The Netherlands 
University Medical Centre Utrecht 
Utrecht 
The Netherlands 
+31 88 755 85 61 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CL P] 

Niet ingedeeld 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008  [CLP]  Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra  indeling(en)   

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving 

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar 
 

   
 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling 

: Kan leiden tot opname in de longen, met een chemische longontsteking als gevolg. Frequent of 
langdurig contact met de huid kan huiddaandoeningen veroorzaken. Brandbaar. 

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de best anddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen : Polycyclic-aromatic hydrocarbons (IP346) : < 3% 

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Breng de patiënt naar de buitenlucht. Medische hulp inroepen indien ademhalingsproblemen 
aanhouden. 

EHBO na contact met de huid : Verwijder besmette kleding. Met veel water en zeep wassen. 

EHBO na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien de irritatie aanhoudt, een 
oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken: de mond met water spoelen (enkel indien de persoon bij bewustzijn is). NOOIT 
een bewusteloos persoon iets laten inslikken. GEEN braken opwekken. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen e n effecten 

Symptomen/letsels na inademing : De dampen kunnen bij een hoge concentratie irriterend zijn voor de luchtwegen. 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Frequent of langdurig contact met de huid kan huiddaandoeningen veroorzaken. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken. 

Symptomen/letsels na opname door de mond : Kan leiden tot opname in de longen, met een chemische longontsteking als gevolg. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medis che verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. Kan leiden tot opname in de longen, met een chemische longontsteking als gevolg. Frequent of langdurig contact 
met de huid kan huiddaandoeningen veroorzaken. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Schuim. droog chemisch poeder. Koolstofdioxide. Zand/aarde. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengs el worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Kan vrijgeven: Koolstofmonoxide. Zwaveloxides. Stikstofoxides. Fosforoxides. 
Zwavelverbindingen. Organische verbindingen. 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkome n van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Contact met de huid en de ogen vermijden. De dampen niet inademen. Draag een geschikte 
veiligheidsuitrusting. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open 
water binnendringt. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materia al 

Reinigingsmethodes : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Alle 
afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming 
met de plaatselijk geldende voorschriften. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 7. Zie Rubriek 13. 

RUBRIEK 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 

: Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Vermijd inademing van de dampen. Contact 
met de huid en de ogen vermijden. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar het product 
wordt gebruikt. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van 
dampen te vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbeg rip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Bewaren bij kamertemperatuur. bewaren verwijderd van: water, vocht, hitte- en 
ontvlammingsbronnen . De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. 

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Rechtstreeks zonlicht. 

Verbod op gemengde opslag : Sterk oxiderende stoffen. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In originele gesloten vaten houden. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te 
vermijden. 

Materiaalkeuze beschermende kleding : Werkkleding en gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk 
wassen 

Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch 
resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent). 
Handschoenen van nitrilrubber. De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg 
met de fabrikant vastgesteld te worden 

Bescherming van de ogen : Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is. Veiligheidsbril met zijkleppen. 
(EN 166) 

Huid en lichaam bescherming : Vermijd contact met de huid. Draag geschikte beschermende kleding. Verontreinigde kleding 
uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 

Bescherming van de ademhalingswegen : Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale 
ademhalingsbescherming aanbevolen. Indien door gebruik blootstelling door inademing 
mogelijk is, wordt ademhalingsbescherming aanbevolen (type A/P). EN 141. EN 143 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseig enschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Groen. 
  

Geur : licht. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : -27 °C (= Pour Point) 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : 218 °C 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dichtheid : 877 kg/m³ (20 °C) 

Oplosbaarheid : Water: Onoplosbaar 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : 105,28 mm²/s (40 °C) | 11,4 mm²/s (100 °C) 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen onder normale omstandigheden. 
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Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Alle warmtebronnen, inclusief rechtstreeks zonlicht. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterk oxiderende middelen. Brandbare stoffen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Bij een onvolledige verbranding komen 
gevaarlijke koolstofmonoxides, koolstofdioxides en andere giftige gassen vrij. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

GOPART 2 TEMPS  
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

GOPART 2 TEMPS  
Viscositeit, kinematisch 105,28 mm²/s (40 °C) | 11,4 mm²/s (100 °C) 

  
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

GOPART 2 TEMPS  
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. 
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12.3. Bioaccumulatie 

GOPART 2 TEMPS  
Bioaccumulatie Potentieel bioaccumuleerbaar. 

 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

GOPART 2 TEMPS  
Mobiliteit in de bodem het product adsobeert aan de bodem, lage beweeglijkheid 

Ecologie - bodem Drijft op water. 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie : Het product niet in het milieu lozen 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Niet in 
het riool of het milieu lozen. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervo er 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. VN-nummer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.(ADR, RID, IMDG, IATA ) 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregl ementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 

   

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 

   

IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

   

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

   

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op open zee 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Luchttransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Vervoer verboden (ADN) : Nee 

Valt niet onder het ADN : Nee 

- Spoorwegvervoer 
  

Vervoer verboden (RID) : Nee 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij  MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mili eureglementen en -wetgeving voor de stof of het men gsel 

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 
 
 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 
 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar 
 
 

 

 
 
 
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. 
 


