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

1.1. Productidentificatie 
RELIUS EFFEKT-GLITTER INNEN FARBZUSATZ 

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

Gebruik van de stof of het preparaat 
decoratieve verven 

Geïdentificeerde toepassingen 

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, 
dienstverlening, ambachtslieden) 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Adresse/Fabrikant 

RELIUS Benelux 
Dieselweg 9 
3752 LB Bunschoten 
Telefoonnr. +31 (0)33 2471515 
Faxnr. +31 (0)33 2471519 
Voor verdere 
informatie / telefoon 

Department product safety 

E-mailadres van de 
verantwoordelijke 
voor dit VIB 

info@relius.nl 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 +31 (0) 30 2748888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) -                                                               
"Uitsliutend bestemd om professionele hulpverlenders te informeren bij acute vergiftigingen." 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Het product is overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 niet als gevaarlijk geclassificeerd. 

  

2.2. Etiketteringselementen 

Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 
Het product valt overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 niet onder de etiketteringsplicht. 

2.3. Andere gevaren 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling. PBT: Niet van toepassing. vPvB: Niet van toepassing. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2. Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen 

Aluminiumpoeder (gestabiliseerd) 
CAS-Nr. 7429-90-5 
EINECS-nr. 231-072-3 
Registratienr. 01-2119529243-45 
Koncentratie   0,5 % 
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Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) 
Flam. Liq. 3 H226  
Water-react. 2 H261  

  
Aanvullende opmerkingen: 
DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Aanmerking T 
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking T 

Andere bestanddelen 

Polyester film 
CAS-Nr. 67925-34-9 
Koncentratie  85,4 < 87,1 % 

  

Epoxy coating 
CAS-Nr. 9011-14-7 
Koncentratie   10 % 

  

Polyurethane Coating 
CAS-Nr. 6825-82-2 
Koncentratie   2,5 % 

  

Solvent black 11 
CAS-Nr. 12237-22-8 
Koncentratie  0 < 1,6 % 

  

Solvent yellow 82 
CAS-Nr. 12227-67-7 
Koncentratie  0 < 1,6 % 

  

Solvent red 104 
CAS-Nr. 12227-55-3 
Koncentratie  0 < 1,6 % 

  

Solvent orange 45 
CAS-Nr. 13011-62-6 
Koncentratie  0 < 1,6 % 

  

Solvent blue 5 
Koncentratie  0 < 1,6 % 

  

Overige informatie 

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemene aanwijzingen  

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. 

Bij blootstelling door inademing 

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en rustig neerleggen. Bij klachten onder medische behandeling 
stellen. 

Bij blootstelling door aanraking met de huid 

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie, 
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arts raadplegen. 

Bij blootstelling door aanraking met de ogen 

Na aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen. Bij irritatie oogarts raadplegen. 

Bij blootstelling door inslikken 

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Medische hulp inroepen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Tot nu toe geen symptomen bekend. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 
behandeling 

Opmerkingen voor de arts / Behandeling 

Symptomatisch behandelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 

Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen, Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO2, 
bluspoeder, waternevel 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 

Containers at risk from fire should be cooledwith water and, if possible, removed from the danger area. 
Beschermend pak dragen. Collect contaminated fire extinguishing water separately. Voorkom dat 
bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Vermijdt het inademen van stof. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Mechanisch opnemen. Het opgenomen produkt volgens Rubriek 13 "Afvalverwijdering" behandelen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Informatie over veilige omgang zie Rubriek 7. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie 
Rubriek 8. Informatie over verwijdering zie Rubriek 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof 

Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt. Houdt 
rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. Use in ventilated spray booths only. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
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Eisen aan opslagruimten en vaten 

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Opslagruimten goed ventileren. 

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden 

Tegen direkte zonnestraling beschermen. Onthoud onbevoegden de toegang tot de opslagruimte. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Voor verdere informatie raadpleeg het technisch merkblad. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming 

8.1. Controleparameters 

Overige informatie 

Wij zijn niet op de hoogte van een landelijke blootstellinggrens. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Zorg voor voldoende luchtverversing. Vermijdt het inademen van stof. 

Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen 

Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. Voor de 
pauze en na afloop van het werk handen wassen. Stof niet inademen. Tijdens het werk niet roken, eten 
of drinken. 

Adembescherming - Opmerking 

In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. kortstondig filterapparaat, filter B; 
Atemschutz gemäß DIN EN 14387 

Bescherming van de handen 

Beschermhandschoenen 
Handbescherming moet voldoen aan EN 374. 
Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, 
onderhoud en vervanging van de handschoenen.  

Oogbescherming 

Nauw aansluitende veiligheidsbril; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166. 

Lichaamsbescherming 

Langärmelige Arbeitskleidung; Persoonlijke beschermende kleding moeten voldoen aan de relevante 
CEN-normen. 

Beheersing van milieublootstelling 

Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Aggregaattoestand vast 

Kleur verschillend, afhankelijk van de inkleuring 

Geur reukloos 

Vlampunt 

Opmerking  Niet van toepassing 

pH-waarde 

Opmerking  Niet van toepassing 

Dichtheid en/of relatieve dichtheid 
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Waarde  1,4   g/cm³ 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 
Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.  

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke reacties bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
strong acids, strong bases, strong oxidising agents 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
formaldehyde, Koolwaterstoffen, Kooldioxide, Koolmonoxide 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute orale toxiciteit 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Acute dermale toxiciteit 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Acute inhalatoire toxiciteit 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Huidcorrosie/-irritatie 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

ernstig oogletsel/oogirritatie 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

sensibilisatie 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Mutagene eigenschappen 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Voortplantingstoxiciteit 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 



Datum van herziening:  23.01.2023 

Handelsnaam:  RELIUS EFFEKT-GLITTER INNEN FARBZUSATZ 

Afdrukdatum 23.01.2023

Stoff nr.   Versie :  2 / NL 

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 

Vervangt versie:  1 / NL 

  

Bladzijde 6(8) 

Carcinogeniteit 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) 

Opmerking  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria. 

Aspiratiegevaar 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Algemene aanwijzingen  

Voor dit onderdeel zijn er geen ecotoxicologische gegevens beschikbaar voor het product zelf. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Algemene aanwijzingen  

Voor dit onderdeel zijn er geen ecotoxicologische gegevens beschikbaar voor het product zelf. 

12.3. Bioaccumulatie 

Algemene aanwijzingen  

Voor dit onderdeel zijn er geen ecotoxicologische gegevens beschikbaar voor het product zelf. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Algemene aanwijzingen  

Voor dit onderdeel zijn er geen ecotoxicologische gegevens beschikbaar voor het product zelf. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Analyse van persistentie en vermogen tot bioaccumulatie 

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen. 

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen 

Algemene aanwijzingen  

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Algemene aanwijzingen  

Voor dit onderdeel zijn er geen ecotoxicologische gegevens beschikbaar voor het product zelf. 

Verdere gegevens over de milieuaspecten 

Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afval van residuen 

EAC afvalcode 08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak 
De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als 
aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar to gebeuren. 

Verontreinigde verpakking 

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden. 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
   

Wegen spoortransport  
ADR/RID 

Zeescheeptransport 
IMDG/GGVSee 

Luchtvervoer 

 
14.1. VN-nummer Het produkt is geen gevaarlijke 

goed in het transport over land. 
Het produkt is geen gevaarlijke 

stof in het transport op zee. 
Het produkt is geen gevaarlijke 
stof in het transport in de lucht. 

     
 
Informatie voor alle vormen van vervoer 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
De geldende transportvoorschriften moeten in acht worden genomen. 

Verdere informaties 
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

  

Waterverontreinigingsklasse (Duitsland) 

Waterverontreinigingsklass
e (Duitsland) 

Not water hazardous 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
Wijzigingen / Aanvullingen: Wijzigingen in de tekst worden met een sterretje (*) in de marge 
aangegeven. 

Literatuurgegevens en gegevensbronnen 

De gegevens komen uit naslagwerken en de literatuur. 

H-zinnen uit hoofdstuk 3 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij. 

CLP-categorieën uit hoofdstuk 3 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof, Categorie 3 
Water-react. 2 Stof die of mengsel dat in contact met water ontvlambare gassen 

ontwikkelt, Categorie 2 

Afkortingen 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
EAK: Europäischer Abfallkatalog 
VOC: Volatile Organic Compound 
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative 
SVHC: Substances of very high concern 

Blad met gegevens vand de afgifte-sector 

Department product safety 
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Aanvullende informatie 

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met: 
*** 
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze produkten met het 
oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren. 

 
 


