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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006met de aanvullende Verordening (EU) 
2015/830 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 
1.1 Productidentificatie 
Productvorm    : Stof 
Handelsnaam    : Octaan(-iso), p.a. 
EU Identificatie-Nr.  : 601-009-00-8 
EG-Nr     : 208-759-1 
CAS-Nr    : 540-84-1 
REACH registratienr.  : 01-2119457965-22-XXXX 
Productcode    : 10.002255 
Synoniemen   : 2,2,4-trimethylpentaan 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel  : Chemische stof voor lab, onderzoek en analyse, chemische-technische applicatie 
 
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van  het veiligheidsinformatieblad 
Leverancier  : Van Hees B.V. 
      Voltaweg 35a 
      6101 XK ECHT 
Telefoon  : +31 475-729460 
E-mail  : info@vanheesbv.com 
 
1.4 Telefoonnummer voor  : Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC) : tel. +31-302748888 
      voor noodgevallen     uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 
      vergiftigingen 
 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 2.1 Indeling van de stof of het mengsel (EG 1272/2008)  

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
  Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2   H225  

Gevaar bij inademing Categorie 1   H304 
Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2    H315 
Specifieke doelorgaantoxiciteit –    H336 
eenmalige blootstelling Categorie 3 –  
Centrale zenuwstelsel  
Acute aquatische toxiciteit Categorie 1   H400 
Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1   H410  

 
Volledige tekst van de risicozinnen:   Zie paragraaf 16 
 
2.2 Etiketteringselementen 
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]extra indeling(en) 
Gevarenpictogrammen (CLP)  : 

 
 
 
 
 

 
            

Signaalwoord (CLP)   : GEVAAR 
Gevarenaanduidingen (CLP)  : H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  

  H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
    H315 Veroorzaakt huidirritatie.  

  H336 Kan veroorzaken slaperigheid en duizeligheid.  
  H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
  H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  

 
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)  : P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.  

  P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.  
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  P280 Draag beschermende handschoenen/kleding en oog-/gezichtsbescherming.  
  P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.  
  P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.  
  P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
  P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in    
  een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
  P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
 

2.3. Andere gevaren 
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen. 
 

3.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 3.1 Stof  

    

Naam Productinformatie 
Classificatie 

1272/2008 
Concentratie Opmerkingen 

Octaan(-iso), p.a. 

CAS-Nr: 540-84-1 
Indexnr.: 601-009-00-8 
REACH-nr: 01-2119457965-22 
EG-nr.: 208-759-1 

Flam. Liq. 2; H225 
Asp. Tox. 1; H304 
Skin Corr. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Acute 1; 

H400 Aquatic 
Chronic 1; H410 

100 1* 

1* - Voor specifieke concentratiebeperkingen raadpleegt u de Bijlages van 1272/2008 
 

3.2 Mengsel 
Niet van toepassing. 

 
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling(en), indien beschikbaar, zijn genoteerd in paragraaf 8.  
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
  4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen  : EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. Buiten de gevaarlijke zone    
  brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

 
EHBO na inademing   : Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. 

 
EHBO na contact met de huid  : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. 

 
EHBO na contact met de ogen  : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies    

  inwinnen. 
 

EHBO na opname door de mond  : Na opname via de mond water laten drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een    
  arts waarschuwen. 

  
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

 Geen gegevens beschikbaar. 
Zie Paragraaf 11 voor meer gedetailleerde informatie wat betreft gezondheidseffecten en symptomen.  

 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen   : Waternevel, Schuim, Kooldioxide (CO2), Bluspoeder 
 
Ongeschikte blusmiddelen  : Sterke waterstraal 

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

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Bij brand een persluchtmasker dragen.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. Verontreinigd bluswater 
gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.   
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6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Zorg voor voldoende ventilatie. Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Beschermende kleding dragen. Niet 
beschermde personen op afstand houden.   

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting    : Opnemen in inert absorberend materiaal. 

 
Reinigingsmethodes   : In goed afsluitbare vaten naar afvalverwijdering afvoeren. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 

 
7. HANTERING EN OPSLAG 
 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het  : Plaatselijke afzuiging is vereist. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische  
veilig hanteren van de stof of    elektriciteit 
het mengsel      

   
Advies voor bescherming tegen  : Alleen binnen een explosieveilige zone gebruiken. De zware dampen kunnen een  
brand en explosie:   aanzienlijke afstand naar een ontstekingsbron overbruggen. Verwijderd houden van    

  ontstekingsbronnen - Niet roken. 
 
Hygiënische maatregelen  : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aanbevolen preventieve    
    huidbescherming 

 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden:  
Bewaren in originele container. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. 
 
7.3 Specifiek eindgebruik 
Geen bijkomende gegevens beschikbaar  

 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 8.1 Controleparameters 

Octaan(-iso), p.a. (540-84-1) 
Bestanddeel Basis / waarde Waarde / wijze van blootstelling 

540-84-1 MAC (NL) TWA 
1450 mg/m3 

300 ppm 
 TWA – Tijdgewogen gemiddelde 
 

Octaan(-iso), p.a. (540-84-1)  
DNEL/PNEC werknemers  
Lange termijn – systemische effecten 2035 mg/m3 Inademing 
Lange termijn – systemische effecten 773 mg/kg bw/d Aanraking met de huid 
DNEL/PNEC consumenten  
Lange termijn – systemische effecten 608 mg/m3 Inademing 
Lange termijn – systemische effecten 699 mg/kg bw/d Aanraking met de huid 
Lange termijn – systemische effecten 699 mg/kg bw/d Inslikken 

 
PNEC waarden niet beschikbaar. 
 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Beheersing van beroepsmatige blootstelling 
De persoonlijke veiligheidsuitrusting moet aan de geldige EN-normen voldoen: ademhalingsbescherming EN 136, 140, 149,; 
veiligheidsbril / oogbescherming EN 166; veiligheidskleding EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; veiligheidshandschoenen EN 374; 
veiligheidsschoenen EN-ISO 20345. 

  Dampen/stof niet inademen. 
 

Bescherming van de handen: 
Handschoenenmateriaal: Nitrilrubber  
doorbraaktijd: > 480 min  
Handschoendikte: 0,4 mm  
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Handschoenen voor gebruik goed controleren.  
Vervangen bij slijtage. 
 
Opmerkingen:Aanvullende opmerking: De specificaties zijn gebaseerd op informatie en t handschoenen, of zij zijn afgeleid uit 
gelijksoortige stoffen. In verband met wisselende omstandigheden (temperatuur, belasting) kan de gebruiksduur van de 
chemisch beschermende handschoen aanmerkelijk korter zijn dan de permeatietijd zoals vastgesteld overeenkomstig EN 374. 
De werkelijke gebruiksomstandigheden zijn vaak afwijkend van de standaard zoals gebruikt in EN 374. Daarom is de 
aanbeveling van de producent van de handschoenen om een maximum van 50% van de aanbevolen permeatietijd aan te 
houden bij gebruik. Volg de instructies van de handschoenleverancier nauwkeurig omdat er verscheidene types handschoen in 
omloop zijn. 
 
Bescherming van de ogen: 
Veiligheidsstofbril 

 
Huid en lichaam bescherming: 
Beschermingskleding 

 
Bescherming van de ademhalingswegen: 

  Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype. 
 
  Beheersing van milieublootstelling 
   Verwerken in overeenstemming met lokale milieuwetgeving en goede industriële gebruiken. 
 
9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  
 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Vorm     : vloeibaar 
Kleur    : kleurloos 
Geur     : kenmerkend 
Smeltpunt/-traject   : -107 °C 
Kookpunt/kooktraject   : 99 °C 

bij 1.013 hPa 
Vlampunt    : -12 °C 
Ontstekingstemperatuur   : 410 °C 
Onderste explosiegrens  : 1,1 %(V) 
Bovenste explosiegrens   : 6 %(V) 
Dampspanning    : 50,5 hPa 
bij 20 °C 
Dampspanning    : 184 hPa 
Explosiegrenzen     
Onderste explosiegrens (OEG)  : 1,1% (V) 
Bovenste explosiegrens (BEG)  :  6% (V) 
Dampspanning    : 50,5 hPa  
    bij 20 °C  
Dampspanning    : 184 hPa 
    bij 50 °C 
Dichtheid    : 0,69 g/cm3 
    bij 20 °C 
Oplosbaarheid in water   : onoplosbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-  : geen gegevens beschikbaar 
octanol/water    
 
9.2. Overige informatie 
Geen bijkomende gegevens beschikbaar 

 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 10.1 Reactiviteit 

Geen gegevens beschikbaar 
 
10.2 Chemische stabiliteit 
Onder normale druk destilleerbaar zonder ontleding. 
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gegevens beschikbaar 
 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Geen gegevens beschikbaar 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Vorming van ontplofbare gasmengsels met lucht. 
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10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen gegevens beschikbaar 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute orale toxiciteit: 
LD50 
Soort: Rat 
Waarde: > 10.000 mg/kg 
 
Acute dermale toxiciteit: 
LD50 
Soort: Konijn 
Waarde: > 3.400 mg/kg 
 
Acute toxiciteit bij inademing: 
geen gegevens beschikbaar 
 
Huidirritatie: 
Irriterend voor de huid en de slijmvliezen 
 
Oogirritatie: 
niet irriterend 
 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: 
geen gegevens beschikbaar 
 
Gevaar bij inademing: 
geen gegevens beschikbaar 
 
Overige informatie: 
Oplosmiddel ontvet de huid. 
Bij inademen hebben de oplosmiddeldampen in hoge concentratie een narcotiserende werking. 

 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
  12.1 Toxiciteit 

Toxiciteit voor vissen:  
Geen gegevens beschikbaar  

 
Toxiciteit voor waterplanten:  
Geen gegevens beschikbaar  

 
Toxiciteit voor microorganismen:  
Geen gegevens beschikbaar  

 
Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren:  
Geen gegevens beschikbaar  
 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen gegevens beschikbaar 
 
12.3 Bioaccumulatie 

 Geen gegevens beschikbaar 
 

12.4 Mobiliteit in de bodem 
Geen gegevens beschikbaar  
 
12.5 Resultaten van PBT and vPvB beoordeling 
Geen gegevens beschikbaar 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
Geen gegevens over ecologie beschikbaar.  
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. 

 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
  13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Product:  
Beschikking volgens de wettelijke vereisten.  
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Verpakking:  
De wettelijke voorschriften inzake het hergebruik of de verwijdering van genomen.  

 
Nadere informatie:  
Afvalvoorschriften:  
Richtlijn 2006/12/EG; Richtlijn 2008/98/EG  
EG Verordening Nr. 1013/2006  

  Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
 
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
  ADR/RID 

UN Nummer   : 1262 
Omschrijving van de : OCTANEN 
goederen 
Klasse    : 3 
Verpakkingsgroep : II 
Classificatiecode   : F1 
Gevarenidentificatienr.  : 33 
ADR/RID-etiketten  : 3 
Milieugevaarlijk   : ja 
 
IATA 
UN Nummer   : 1262 
Omschrijving van de : Octanes 
goederen 
Klasse    : 3 
Verpakkingsgroep  : II 
Gevarenetiketten   : 3 
 
IMDG 
UN Nummer   : 1262 
Omschrijving van de : OCTANES 
goederen 
Klasse    : 3 
Verpakkingsgroep  : II 
Gevarenetiketten   : 3 
EMS Nummer   : F-E, S-E 
Mariene verontreiniging  : ja 

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

Overige inventarisinformatie  
US. Toxic Substances Control Act (Amerikaanse wetgeving op giftige stoffen)  
Op de TSCA-lijst  

 
Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act  
Op of overeenkomstig de lijst  

 
Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA) (Canadese Milieuwetgeving). Domestic Substances List (DSL)  
Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst.  

 
Japan. Kashin-Hou Law List  
Op of overeenkomstig de lijst  

 
Japan. Industrial Safety & Health Law (ISHL) List  
Op of overeenkomstig de lijst  

 
Korea. Toxic Chemical Control Law (TCCL) List  
Op of overeenkomstig de lijst  

 
Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act  
Op of overeenkomstig de lijst  

 
China. Inventory of Existing Chemical Substances  
Op of overeenkomstig de lijst  
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New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand  
Op of overeenkomstig de lijst 

 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd. 

 
16. OVERIGE INFORMATIE 
  Nadere informatie 
  Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient  
  uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Van HEES B.V., zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortkomt  
  uit hantering van of contact met bovenstaand product.  
  

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 

H304 
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H336 Kan veroorzaken slaperigheid en duizeligheid. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 

 
Afkortingen en acroniemen 
RID:   Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  

(Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) 
ADR:   Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(Europese Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) 
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation 

intérieures 
(Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren) 

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA:  International Air Transport Association 
CAS:  Chemical Abstracts Service 
LD50:  Lethal dose, 50 percent 
PBT:  Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB:  very Persistent and very Bioaccumulative 
DNEL:  Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC:  Predicted No-Effect Concentration (REACH) 

 
 


