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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 GRAISSE MULTISERVICE  

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 : Lubricating grease 
 

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]Mengsel: SDS < 2015 : Toon CLP informatie + DPD ind eling in rubriek 2.1  

Niet ingedeeld 
 

 
 

 
  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999 /45/EG [DPD] 

Niet ingedeeld 
 
 

 

 
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Etikettering niet van toepassing 
 

   
 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de best anddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen : Dit product is een lithium smeervet gebaseerd op minerale olie met additieven 

The mineral oil in this product contains less than 3% PCA (IP 346). 

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 : Patiënt uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen. 

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

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten 
worden (ten minste 15 minuten). 

EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen e n effecten 

Symptomen/letsels na inademing : Kan hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van het ademhalingssysteem veroorzaken. 

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

 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Droog chemisch product. Schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. Gebruik geen vaste waterstroom aangezien deze uiteen kan 
spatten en vuur kan verspreiden. 

 

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

Brandgevaar : Niet brandbaar. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Vrijkoming van giftige en irriterende gassen. 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. Rook en/of dampen afkomstig van vuur of ontbinding niet inademen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Het gemorste product kan gevaarlijk glad zijn. 

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 lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materia al 

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 
kiezelaarde. 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 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Voor de afvalverwerking van productresten, zie paragraaf 13: 
"Instructies voor verwijdering". 

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 

: Het gemorste product kan gevaarlijk glad zijn. 

Hygiënische maatregelen : Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Vermijd 
langdurig en herhaald contact met de huid. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbeg rip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Vaten gesloten houden. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. 

 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Materiaalkeuze beschermende kleding : Draag geschikte beschermende kleding 

Bescherming van de handen : 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 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm  

 Nitrilrubber (NBR) 6 (> 480 minuten) >= 0,38   

Bescherming van de ogen : Vermijd contact met de ogen 

Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding 

Bescherming van de ademhalingswegen : Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale 
ademhalingsbescherming aanbevolen. In geval van het risico op overmatige vorming van 
damp, nevel of stofdeeltjes, een goedgekeurde ademhalingsbescherming gebruiken 

Overige informatie : Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. Niet 
eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Niet in de riolering of openbare wateren laten 
wegstromen. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseig enschappen 

Fysische toestand : Vaste stof 
  

Kleur : oranje. 
  

Geur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : > 150 °C (based on the oil) 
  

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 : < 1000 kg/m³ (25°C) 

Oplosbaarheid : In water onoplosbaar product. 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

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 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen onder normale omstandigheden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Warmte. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterk oxiderende middelen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

GOPART GRAISSE MULTISERVICE   
LD50 oraal 6177 mg/kg 

LD50 dermaal 6177 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

  
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

GOPART GRAISSE MULTISERVICE   
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

 

12.3. Bioaccumulatie 

GOPART GRAISSE MULTISERVICE   
Bioaccumulatie niet bioaccumuleerbaar. 

 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

GOPART GRAISSE MULTISERVICE   
Ecologie - bodem Het product adsobeert aan de bodem. In water onoplosbaar product. 

 

 

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. Niet lozen  in oppervlaktewater of riolering 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen : Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften. 

EURAL-code : 13 08 99* - niet elders genoemd afval 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervo er 
 

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

ADR  IMDG IATA  ADN  RID 
14.1. VN-nummer  
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.(ADR, RID, IMDG, IATA ) 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglemente n van de VN  
Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 
14.4. Verpakkingsgroep  
Niet van toepassing  Niet van toepassing 

 
Niet van toepassing  Niet van toepassing  Niet van toepassing  

14.5. Milieugevaren  
Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : 
Nee 

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
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 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
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. 
 


