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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennoot-
schap/onderneming 

1.1 Productidentificatie 

Productbenaming : REFLO TM/MC 68A 
 
Productcode : REFL68AIBC, REFL68AP20, REFL68ADRM, REFL68A, 

REFL68ABLK 
 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 
 

: Dit product is ontworpen voor gebruik in koelcompressoren 
die ammoniakgas bevatten. 
 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Gegevens over de producent of de leverancier  
  Petro-Canada Europe Lubricants Limited 
  Wellington House, Starley Way 

Birmingham International Park Solihull B37 7HB 
  United Kingdom 
Email-adres van persoon 
verantwoordelijk voor de 
SDS 
 

: EUSDS@petrocanadalsp.com 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoonnummer voor nood-
gevallen 

: Petro-Canada Lubricants Inc.: +1 905-403-5770;  
CHEMTREC Transport Emergency: 1-800-424-9300;  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: Raadpleeg uw 
telefoonboek voor alarmnummer(s). 

 
 

 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel. 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel. 
 

 

2.3 Andere gevaren 

Niets bekend. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2 Mengsels 

Bestanddelen 

Opmerkingen :  Geen gevaarlijke ingrediënten 
 

 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing 
 

:  In de frisse lucht brengen. 
Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn. 
Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de huid 
 

:  Bij aanraking met de huid of ogen onmiddellijk grondig spoe-
len met veel water gedurende minstens 15 minuten en onder-
tussen verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. 
De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende 
huidreiniger. 
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de ogen 
 

:  Contactlenzen uitnemen. 
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 15 minuten. 
Medische hulp inroepen. 
 

Bij inslikken 
 

:  Mond spoelen met water. 
GEEN braken opwekken tenzij op aanwijzing van arts of ver-
giftigingsinformatiecentrum. 
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 
Medische hulp inroepen. 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Gevaren : EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
 

:  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 
 

Ongeschikte blusmiddelen 
 

:  Geen gegevens beschikbaar. 
 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

:  Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met 
waternevel. 
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Gevaarlijke verbrandingspro-
ducten 
 

:  Koolstofoxiden (CO, CO2), stikstofoxiden (NOx), zwaveloxi-
den (SOx), koolwaterstoffen, rook en irriterende dampen als 
producten van onvolledige verbranding. 
 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Nadere informatie 
 

:  Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersys-
temen kan verontreinigen. 
 

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

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Persoonlijke voorzorgsmaat-
regelen 
 

:  Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Zorg voor voldoende ventilatie. 
Personeel evacueren naar een veilige omgeving. 
Materiaal kan gladheid veroorzaken. 
De verontreinigde ruimte duidelijk markeren en zorg ervoor 
dat onbevoegd personeel geen toegang kan krijgen. 
Alleen gekwalificeerd personeel met geschikte bescher-
mingsmiddelen mogen optreden. 
 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 

:  Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectie-
velijke autoriteiten op de hoogte stellen. 
 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden 
 

:  Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. 
Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 
Opnemen in inert absorberend materiaal. 
Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken. 
Zorg voor voldoende ventilatie. 
Contact opnemen met bevoegde plaatselijke autoriteiten. 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Advies voor veilige hantering 
 

: Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Niet roken, eten en drinken op de werkplek. 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming 
dragen. 
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 
Niet inslikken. 
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. 
Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is. 
 

Advies voor bescherming 
tegen brand en explosie 

:  Niets bekend.  
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Hygiënische maatregelen 
 

:  Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en 
(af)wassen, ook de binnenkant, voor hergebruik. Na het wer-
ken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde 
huid grondig wassen.  
 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Eisen aan opslagruimten en 
containers 
 

:  Bewaren in originele container. Geopende containers zorgvul-
dig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Op 
een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Be-
waren in correct geëtiketteerde containers. Om productkwali-
teit te behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht.  
 

7.3 Specifiek eindgebruik 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Technische maatregelen 

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten 
zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bescherming van de ogen :  Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzon-
derlijke verwerkingsproblemen. 
 

Bescherming van de handen
Materiaal : neopreen, nitril, polyvinyl alcohol (PVA), Viton(R). 

 
Opmerkingen 

 
: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, 

dienen bij het hanteren van chemische producten ondoor-
laatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn 
tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde 
norm.  
 

Huid- en lichaams-
bescherming 

:  Kies beschermingskleding aan de hand van het type, de 
hoeveelheid en concentratie van gevaarlijke stoffen, en de 
specifieke werkplek. 
 

Bescherming van de adem-
halingswegen 

:  Tenzij voloende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of 
beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen 
binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen zijn, dient u 
ademhalingsbescherming te gebruiken. 
De keuze van een masker moet gebaseerd worden op ver-
wachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en 
de limieten voor veilig werken van het type masker. 
 

Filter type :  filter voor organische dampen 
 

Beschermende maatregelen :  Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en on-
middellijk na gebruik van het product. 
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Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. 
Zorg ervoor dat zich in de nabijheid van de werkplek een 
oogdouche en een veiligheidsdouche bevinden. 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen 
 

: visceuze vloeistof 
 

Kleur 
 

:  Helder, geelachtig. 
 

Geur 
 

:  Koolwaterstof. 
 

Geurdrempelwaarde 
 

:  Geen gegevens beschikbaar  
 

pH 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

vloeipunt : -42 °C (-44 °F) 
 

Kookpunt/kooktraject : 380 - 550 °C (716 - 1022 °F) 
 

Vlampunt 
 

: 236 °C (457 °F) 
Methode: Cleveland open cup 
 

to be translated : 260 °C (500 °F) 
 

Zelfontstekingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar  

Verdampingssnelheid 
 

:  Geen gegevens beschikbaar  
 

Ontvlambaarheid (vast, gas) : Gering brandgevaar. Dit product moet worden verwarmd om 
het te doen ontbranden.  

Bovenste explosiegrens / 
Bovenste ontvlambaarheids-
grenswaarde 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Onderste explosiegrens / 
Onderste ontvlambaarheids-
grenswaarde 
 

: Geen gegevens beschikbaar  
 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar  

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar  

Dichtheid : 0.866 kg/l (15 °C / 59 °F) 
 

Oplosbaarheid 
Oplosbaarheid in water : onoplosbaar  

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 

: Geen gegevens beschikbaar  

Viscositeit 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

 

REFLO TM/MC 68A 

000003000940 

Versie 2.2  Herzieningsdatum 2019/02/05 Printdatum 2019/04/04  

 

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds Pagina: 6 / 10 
TM Eigendom van of onder licentie.  

 

 

Viscositeit, kinematisch : 57.8 cSt (40 °C / 104 °F) 
 

  7.86 cSt (100 °C / 212 °F) 
 

Ontploffingseigenschappen 
 

: Zet verpakkingen niet onder druk, niet snijden, lassen, harden, 
solderen, gaten boren, schuren of niet aan warmte- of ontste-
kingsbronnen blootstellen.  
 

9.2 Overige informatie 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 

10.2 Chemische stabiliteit 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties 
 

:  Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend. 
Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden omstandigheden 
 

: Geen gegevens beschikbaar 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen 
 

:  Reactief met oxiderende en reducerende middelen. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke ontledingspro-
ducten 
 

: Er komen mogelijk COx, NOx, SOx, diphenylamine, koolwa-
terstoffen, rook en irriterende dampen vrij indien verhitting 
plaatsvindt tot een temperatuur waarbij de stof wordt afgebro-
ken. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Informatie over waarschijnlij-
ke blootstellingsrouten 
 

: Aanraking met de ogen 
Inname 
Inademing 
Huidcontact 
 

Acute toxiciteit 

Product: 

Acute orale toxiciteit 
 

:  Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

Acute toxiciteit bij inademing 
 

:  Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

Acute dermale toxiciteit 
 

:  Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid 
voor de huid 
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Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

Huidcorrosie/-irritatie 

Product: 

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Product: 

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Geen gegevens beschikbaar 

Mutageniteit in geslachtscellen 

Geen gegevens beschikbaar 

Kankerverwekkendheid 

Geen gegevens beschikbaar 

Giftigheid voor de voortplanting 

Geen gegevens beschikbaar 

STOT bij eenmalige blootstelling 

Geen gegevens beschikbaar 

STOT bij herhaalde blootstelling 

Geen gegevens beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit 

Product: 

Toxiciteit voor vissen 
 

:  Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde water-
dieren 
 

:  Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

Toxiciteit voor algen 
 

:  Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

Toxiciteit voor micro-
organismen 
 

:   Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Product: 

Biologische afbreekbaarheid 
 

:  Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar 
 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

 

REFLO TM/MC 68A 

000003000940 

Versie 2.2  Herzieningsdatum 2019/02/05 Printdatum 2019/04/04  

 

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds Pagina: 8 / 10 
TM Eigendom van of onder licentie.  

 

 

12.3 Bioaccumulatie 

Geen gegevens beschikbaar 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Geen gegevens beschikbaar 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Niet relevant 

12.6 Andere schadelijke effecten 

Geen gegevens beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bo-
dem. 
Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan 
een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf. 
Afval moet worden geclassificeerd en geëtiketteerd voor her-
gebruik of verwijdering. 
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf. 
Verwijder productresten volgens aanwijzingen van de persoon 
verantwoordelijk voor afvalverwijdering. 
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Internationale regelgeving 

IATA-DGR  
Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

IMDG-code  
Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

 
Opmerkingen :  ADR: Niet Gereguleerd. 

ADN: Niet Gereguleerd. 
RID: Niet Gereguleerd. 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of 
het mengsel 

Waterverontreinigingsklasse 
(Duitsland) 
 

:  WGK 1 licht waterbedreigend 
 
 

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten: 

DSL 
 

: Op of overeenkomstig de lijst 
 

 
TSCA 
 

: De chemische stoffen in dit product zijn ofwel opgenomen in 
de TSCA lijst ofwel vallen onder de uitzonderingen van de 
TSCA lijst. 
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EINECS 
 

: Op of overeenkomstig de lijst 
 

NZIoC 
 

: Op of overeenkomstig de lijst 
 

 
 

: HSNO: HSR002605, smeermiddelengroep (weinig gevaarlijk) 
norm 2017 
 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Volledige tekst van andere afkortingen 

 

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen 
over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer 
van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AICS - Australische inventarislijst 
van chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Li-
chaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verorde-
ning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - 
Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stof-
fen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS 
nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met 
x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); 
ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; 
GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kan-
ker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de 
bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-
maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - 
Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme ge-
vaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en 
Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaan-
se inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een 
testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); 
MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet 
op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentra-
tie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar ef-
fect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organi-
satie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische 
veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; 
PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatie-
ve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Par-
lement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoor-
wegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; 
SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventaris-
lijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet 
inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk af-
breekbaar en zeer bioaccumulatief 

Nadere informatie 

Voor een kopie van het SDS :  Internet: lubricants.petro-canada.com/sds 
Europe, telephone: 00-800-7387-6000 
For Product Safety Information: 1 905-491-0565 
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Gemaakt door : Product Safety: +1 905-491-0565 
 

 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgif-
tedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, 
verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als 
een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin ver-
melde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig 
ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

 
REG_EU / NL 

 



 

BRENNTAG N.V. 

BRENNTAG Nederland B.V. 

 

  
BRENNTAG N.V.  Nijverheidslaan 38  BE-8540 DEERLIJK  

Tel. +32(0)56/77.69.44  Fax +32(0)56/77.57.11  info@brenntag.be   www.brenntag.be  
Op alle offertes en overeenkomsten zijn 
de algemene voorwaarden van Brenntag 
Nederland en/of België van toepassing. 
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. 

 

 

BTW nr. : BE0405317567  KvK Deerlijk no.: HRKortrijk 76927 
BRENNTAG Nederland B.V.  Donker Duyvisweg 44  NL-3316 BM DORDRECHT 

Tel. +31(0)78/65.44.944  Fax +31(0)78/65.44.919  info@brenntag.nl  www.brenntag.nl 
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BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR 

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

adres 
Nijverheidslaan 38  
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44  
3316 BM Dordrecht 

land België Nederland 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 

faxnummer +32 (0)56 77 57 11 +31 (0)78 65 44 919 

website www.brenntag.be  www.brenntag.nl  

e-mail info@brenntag.be  info@brenntag.nl  

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer  BE0405317567 NL001375945B01 

terugroepingsprocedure  Ja 

noodnumer (24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 

KWALITEITSSYSTEMEN 

ISO 9001 Ja Ja 

ISO 14001 Ja Ja 

ISO 22000 Ja Ja 

FSSC 22000 Ja Ja 

GMP+ -feed Ja Ja 

OHSAS18001 - Ja 

ESAD Ja Ja 

andere - AEO 

 


