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RUBRIEK 1. Identificatie van het product/onderneming 
 

1.1 Productidentificatie:  BRANTON B, (kleurcode). 

 Aard van het product: Vloeistof. 

Reach registratienummer: Geen registratie vereist volgens 1907/2006. 

 

1.2 Gebruik:   Beitsmiddel voor veroudering/kleuring van hout. 

Bevat geen gevaarlijke producten volgens Algemene 

Classificatierichtlijn in de E.U.. 

 

1.3 Fabrikant:     Williams & Koch Europe bvba 

     Het Dorlik 11 a 

     B-3500 Hasselt 

 

1.4 Nr. voor noodgevallen: ++32(0)473/340207 
 

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren 
 

2.1  Classificatie:   Het product voldoet niet aan de criteria volgens 

EG 1272/2008, EG 1999/45. 

   

2.2 Etiketteringselementen: Niet etikettering plichtig conform GHS criteria. 

 

Signaalwoord:  Geen. 

 

Gevarenaanduidingen: Geen. 

 

Voorzorgsmaatregelen: Hanteer de gebruikelijke beschermingsmiddelen eigen 

aan de industrie, ambacht of handel. 

 

Opslag:   Niet in volle zon stockeren, niet laten bevriezen.  

 

Beschikking: Afvoeren van afval conform lokale/regionale/ 

nationale/internationale voorschriften voor verf. 

 

Andere gevaren: Geen gevaren bekend. 

 

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1 Stoffen:    Niet van toepassing.  

 

3.2 Mengsels: Preparaat op basis van pigmenten en mineralen in 

water, geen registratie vereist volgens 1907/2006. 

Het product voldoet niet aan de criteria voor indeling. 
 

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen 
 

Algemeen advies: Hanteer de gebruikelijke beschermingsmiddelen eigen 

aan de industrie, ambacht of handel.  

  

4.1 Bij contact met de ogen:  Spoelen met zuiver water gedurende enkele minuten. 

      Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. 

      Bij inslikken:    Niet giftig op basis van beschikbare informatie. 

      Bij inademing:    Frisse lucht voorzien, bij klachten een arts raadplegen 
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4.2 Symptomen en effecten: Geen reactie bekend. 

 

4.3 Onmiddellijke medische: Verwijderen van verontreiniging, geen speciale 

Verzorging   behandeling. 

 

 
RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1, 5.2 Niet van toepassing: product is niet ontvlambaar. 

 

5.3 Bluswater:    verontreinigd bluswater afvoeren conform lokale  

voorschriften m.b.t. verf.  

 

 
 

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van het product of 

ongevallen 
 
6.1 Persoonlijke maatregelen: Beschermende kleding dragen. 

 

6.2 Milieuvoorzorg:   Geen gevaren voor het milieu bekend. 
 

6.3 Reinigen/opnemen:  met vloeistofbindend materiaal (zaagsel, zand, turf…) 

indijken en na absorptie afvoeren.  

 

RUBRIEK 7. Hantering en opslag 
 

7.1 Hantering: Hanteer de gebruikelijke beschermingsmiddelen eigen 

aan de industrie, ambacht of handel. 

 

 

7.2 Opslag: Niet in volle zon stockeren, niet laten bevriezen. 

Vermits geen biocides aan het mengsel werden 

toegevoegd kan door bacteriële werking flocculatie 

alsook een onaangename geur ontstaan. Dit doet 

geen afbreuk aan de werking van het product.   

 

 . 

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke 
bescherming 

 
8.1 Controleparameters:  Geen bestanddelen met grenswaarden. 
 

8.2 Blootstelling:  Het gebruik van geschikte handschoenen (EN 420) 

wordt aanbevolen. Tijdens spuittoepassing oog– en 

ademhalingsbescherming gebruiken(koolstoffilter A1). 

 

     Persoonlijke bescherming: 

 

     Oogbescherming: Alleen nodig in geval van spuitnevel, gebruik 

volgelaats-masker.  
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      Huid en lichaam: Behoeft geen speciale huidbescherming, al is het 

raadzaam om zo weinig mogelijk in contact te komen 

met het product conform goed industrieel gebruik. 

 

      Handbescherming: Het gebruik van geschikte handschoenen (EN 420) 

wordt aanbevolen. 

 

      Adembescherming: Alleen nodig in geval van spuitnevel, gebruik 

volgelaats-masker. 

 

      Hygiënische maatregelen: Handel in overeenstemming met industriële hygiëne 

en veiligheid. 

 

      Grenswaarden blootstelling: Geen bestanddelen met grenswaarden. 

 

 

RUBRIEK 9.Fysische en Chemische eigenschappen 
 
9.1 Fysische en chemische basiseigenschappen: 

 
Vorm:     Vloeibaar. 

 

Reuk:     Karakteristiek. 

 

Geurdrempelwaarde:  Niet bepaald. 

 

Kleur:     Karakteristiek. 

 

PH-Waarde:    5-6 

 

Stoltemperatuur:   0° C. 

 

Kookpunt:    100 ° C. 

 

Vlampunt:    Niet ontvlambaar. 

 

Verdampingssnelheid:  Eigen aan water. 

 

Zelfontsteking:   Het product ontbrandt niet uit zichzelf. 

 

Ontploffingsgevaar:   Er is geen kans op ontploffing. 

 

Ontbrandingstemperatuur:  Niet van toepassing. 

 

Dampspanning:   Niet bepaald. 

 

Soortelijke massa:   1-1,2 g/cm³ 

 

Relatieve dichtheid:   1-1,2 g/cm³ 

 

Relatieve dampdichtheid (lucht): Niet bepaald. 
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Mengbaarheid met water:  Volledig mengbaar. 

 

Verdelingscoëfficiënt:  Studie hoeft niet te worden uitgevoerd. 

(n-octanol/water) 

 

Oplosmiddelgehalte:   Bevat alleen water als oplosmiddel. 

 

Gehalte aan vaste bestanddelen: Kleiner dan 1%. 
 

 

 

 

 

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
 

10.1 Reactiviteit:    Tast aluminium aan. 

   

10.2 Stabiliteit:    Stabiel. 

 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen. 

 

10.4 Te vermijden omstandigheden: Geen speciale voorzorgen andere dan een 

goede huishouding m.b.t. verf en aanverwante 

producten. 

 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende:  Geen te vermijden stoffen bekend. 

        Materialen 

 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen. 

 

 

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie 
 

11.1 Toxicologische effecten:   Geen gevaren voor mens en milieu bekend 

 
 

RUBRIEK 12. Ecologische informatie 
 

12.1 Toxiciteit:    Geen gevaren voor het milieu bekend. 

 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Het aandeel vaste stoffen wordt in 

waterzuiveringsinstallaties mechanisch 

afgescheiden. Andere componenten zijn 

biologisch afbreekbaar. 

 

12.3 Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar. 

 

12.4 Mobiliteit in de bodem:  Geen gegevens beschikbaar. 
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12.5 PBT en zPzB beoordeling: Bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen. 

 

12.6 Andere schadelijke effecten: Geen. 

 

12.7 Aanvullende aanwijzingen: Geen. 

 

 
 

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering 
 
13.1 Niet gereinigde verpakkingen: De verpakking dient volgens de locale 

overheidsvoorschriften met betrekking tot verf 

verwijderd te worden. 
 

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
Landtransport: 

 
ADR/RID :  Geen gevarengoed  volgens transportvoorschriften. 

 

 

VN nummer:  niet van toepassing. 

Juiste ladingsnaam:  niet van toepassing. 

  Transportgevarenklasse: niet van toepassing. 

  Verpakkingsgroep:  niet van toepassing. 

  Milieugevaren:  niet van toepassing. 

  Bijzondere voorwaarden:  niet bekend. 

  voor de gebruiker 

 

Binnenvaarttransport: 

 

ADN:                       Geen gevarengoed  volgens transportvoorschriften. 

 

VN nummer:  niet van toepassing. 

Juiste ladingsnaam:  niet van toepassing. 

  Transportgevarenklasse: niet van toepassing. 

  Verpakkingsgroep:  niet van toepassing. 

  Milieugevaren:  niet van toepassing. 

  Bijzondere voorwaarden:  niet bekend. 

  voor de gebruiker 

 

Zeetransport: 

 

IMDG:   Geen gevarengoed  volgens transportvoorschriften. 

 

VN nummer:  niet van toepassing. 

Juiste ladingsnaam:  niet van toepassing. 

  Transportgevarenklasse: niet van toepassing. 

  Verpakkingsgroep:  niet van toepassing. 

  Milieugevaren:  niet van toepassing. 

  Bijzondere voorwaarden:  niet bekend. 

  voor de gebruiker 
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Luchttransport: 

 

IATA/ICAO:  Geen gevarengoed  volgens transportvoorschriften. 

 

VN nummer:  niet van toepassing. 

Juiste ladingsnaam:  niet van toepassing. 

  Transportgevarenklasse: niet van toepassing. 

  Verpakkingsgroep:  niet van toepassing. 

  Milieugevaren:  niet van toepassing. 

  Bijzondere voorwaarden:  niet bekend. 

  voor de gebruiker 

 

14.1 VN-nummer:    Zie bovenstaande. 

 

14.2 Juiste ladingnaam:   Zie bovenstaande. 

 

14.3 Transportgevarenklasse:  Zie bovenstaande. 

 

14.4 Verpakkingsgroep:   Zie bovenstaande. 

 

14.5 Milieugevaren:    Zie bovenstaande. 

 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de: Zie bovenstaande.  

       Gebruiker 

 

14.7 Vervoer in bulk conform bijlage 

        II MARPOL 73/78 en IBC code: 

 

 Verordening:    niet geëvalueerd. 

 Verzending goedgekeurd: niet geëvalueerd. 

 Naam verontreiniging: niet geëvalueerd. 

 Categorie:   niet geëvalueerd. 

 Type schip:   niet geëvalueerd. 

 

RUBRIEK 15. Regelgeving 
 

15.1 Specifieke reglementen:  Geen andere wettelijke voorschriften dan deze 

in dit veiligheidsinformatieblad vermeld zijn op 

het product van toepassing. 

 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling: Niet van toepassing. 
 

 

RUBRIEK 16. Overige informatie 
 

De gegevens baseren zich op onze huidige kennis. Zij geven geen garantie i.v.m. 

producteigenschappen   en vormen geen contractuele rechtsbetrekking. 
 

 

 
 

 


