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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS) 
(EG)1907/2006,  (EG)1272/2008,  (EG)453/2010 

 
 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 

 
1.1 Productinformatie 

Handelsnaam: Konservat GK 1 
Gebruik: conserveervloeistof voor conserveren van beschrijvingen op metalen 

1 2 Leverancier/producent: 
Naam: Lastek Belgium n.v. 
Adres: Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 50 - 2200 Herentals 
Telefoon: tel. 014/22.57.67 - fax. 014/22.32.91  -  E-mail: info@lastek.be 

1.3 Telefoon voor noodgevallen: 014/22.57.67 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
Petroleumhoudend mengsel met mineraalolie, synthetisch ester en sulfonaten 
 
CASnr.  Benaming  Wt% symbool  R-zinnen 

 
 

3. RISICO’S 

 
H315 – Prikkelt de huid  
 

 
 GHS07     
 
 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

 
Algemeen: Verontreinigde kleding uittrekken 
Na inademen: zorgen voor frisse lucht. Bij ongemakken dokter bijroepen. 
Huidcontact: Met veel water en zeep afwassen 
Oogcontact: Met geopend ooglid meerdere minuten met water spoelen (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk). Bij 

ongemakken arts raadplegen. 
Na inslikken: Geen braken opwekken. Onmiddellijk arts bijroepen. 
 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
Geschikte blusmiddelen: Schuim, bluspoeder, kooldioxide 
Uit veiligheidsoogpunt niet geschikt blusmiddel: Volle waterstraal 
Gevaarlijke ontbindingsproducten: Vorming van koolmonoxide, kooldioxide en andere gassen. Rook en roet is mogelijk 
Speciale beschermingsmiddelen: Onafhankelijk ademhalingsapparaat dragen 
Aanvullende informatie: Bedreigde bussen met waterstraal koelen. 
 
 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: persoonlijke beschermingskledij dragen 
Milieuvoorzorgen: Niet in riool, waterafvoer, grond of waterwegen laten lopen 
Reinigingsmethode: Gemorste stof met onbrandbaar vloeistofabsorberend materiaal opnemen. Gecontamineerd materiaal volgens de 

geldende regelgeving verwijderen. 
 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 

 
Hantering: Persoonlijke beschermingskledij dragen. Aërosolvorming vermijden. Zorgen voor een goede verluchting en ventilatie op 

de werkplek. Niet roken! Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 
Opslag: Bussen gesloten bewaren, beschermen tegen hitte en vorst. Droog opslaan. 
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
Technische maatregelen: Zorgen voor goede verluchting, b.v. door plaatselijke afzuiging of algemene ventilatie 
Persoonlijke bescherming:  
 ademhaling: Bij waarneembare dampen of gassen een adembeschermingsmasker dragen 
 ogen: Veiligheidsbril  
 handen: Bij langdurig of herhaaldelijk contact een huidverzorgingscrème gebruiken 
 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
Fysische vorm: vloeibaar 
Geur: typisch 
Kleur: bruinachtig 
pH: nvt (20°C) 
Kookpunt: ca. 170-250°C 
Smeltpunt: nvt 
Vlampunt (methode): >75°C (EN22719)

Explosiegrenzen: 
 ondergrens: 0.6 vol% 
 bovengrens: 6.5 vol% 
Dampspanning: ca. 3 mbar (20°C) 
Viscositeit: 3.5 mm²/s (DIN 51562) 
Relatieve dichtheid: 0.83 g/cm³ 
Wateroplosbaarheid: onoplosbaar 
 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
Te vermijden omstandigheden: Wanneer de aanbevolen voorschriften voor opslag en gebruik gerespecteerd worden is het product 

stabiel. 
Te vermijden stoffen: nvt 
 
 

11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS 

 
Geringe acute toxiciteit bij inslikken, inademen of opname door de huid. 
Bij inslikken respectievelijk braken gevaar op indringing in de longen (beschadiging van longblaasjes). 
Langdurig of herhaald huidcontact kan huidirritatie of dermatitis veroorzaken. 
Dampen in verhoogde concentraties werken irriterend op de ademhalingswegen. 
Bij zeer hoge concentraties is beklemming, hoofdpijn of bewusteloosheid mogelijk. 
 
 

12. ECOLOGISCHE GEGEVENS 

 
Watergevaarsklasse 2 
Niet in riool of waterafvoer laten lopen. 
 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Niet samen met huishoudelijk afval verwijderen. 
Afvalsleutel 070604 benaming: andere organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen, moederlogen 
Lege bussen volgens de plaatselijk geldende regelgeving verwijderen. 
 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
Geen gevaarlijk goed volgens transportvoorschriften 
UN-nr:  
ADR/RID:  

IMDG:  
IATA:  
 

 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

 
Etikettering:  Niet kenteken plichtig 
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16. OVERIGE INFORMATIE 

 
Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring 
die in ons bezit is, daar de gebruikscondities ons niet bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het product mag niet zonder 
schriftelijke toestemming voor een ander doel gebruikt worden dan beschreven onder rubriek 1. 
Deze informatie mag niet worden opgevat als een garantie of aanduiding van kwaliteit van ons product. Het veiligheidsinformatieblad 
beschrijft het product met het oog op veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische productinformatie. 
Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het 
gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. 
 
 

 
 
 
Naam: W. Goossens 
Datum: 16.02.2016 


