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Veiligheidsinfor
matieblad 

 
1. Identificatie van het product en de fabrikant 
Product: NJP Herba Mint 
Artikelnummer: 401677 

 
Geïdentificeerde toepassingen van het product: 
Zalf voor behandeling van de uier na het melken 
Andere toepassingen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker 

 
Gegevens van de fabrikant 
Nardos A/S 
Energivej 1 
DK-8420, Knebel 
Tel: +4586350099 
Mail: nardos@nardos.dk 

 
Telefoonnummer voor noodgevallen: 
Gifnoodgeval (Berlijn): +493019240 

 
2. Identificatie van de gevaren 
Indeling van het product: 
Oogirritatie. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Huid Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Aquatisch chronisch 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. 
 
Etiketteringselementen 
Gevarenpictogrammen: 

 
 
 
 
Signaalwoord: Waarschuwing 
Stoffen die op het etiket moeten worden vermeld: Ethanol 
Witte Minerale Olie 
Mentha Arvensis 
Olie L-Menthol 
propaan-2-ol 
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Gevarenaanduidingen: 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 
Veiligheidsverklaringen: 
P264: Handen en blootgestelde huid grondig wassen na hantering. 
P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten.  
P273: Voorkom vrijkomen in het milieu. 
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.  
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met 
spoelen. 
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P333+P313: Als huidirritatie of uitslag optreedt: Medische hulp/advies inroepen.  
P337+P313: Indien oogirritatie aanhoudt: Medische hulp/advies inroepen. 
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. 
P501: Verwijder de inhoud/container volgens de nationale regelgeving. 

 
3. Informatie over ingrediënten 
Het product is een chemisch mengsel van niet-geclassificeerde stoffen en de volgende 
hieronder vermelde geclassificeerde stoffen. 

 
Naam CAS-nummer Indeling van de stof Concentratie 
Ethanol 64-17-5 Flam. Liq. 2, H225 

Oogirrit. 2, H319 
< 10% 

Witte minerale olie (aardolie) 8042-47-5 Asp. Tox. 1, H304 < 10% 
Mentha Arvensis Olie 90063-97-1 Huid Irrit. 2, H315 

Oog Irrit. 2, H319 
Sens. voor de huid 1, 
H317 
Aquatisch chronisch 2, H411 

< 5% 

L-Menthol 2216-51-5 Huid Irrit. 2, H315 
Oog Irrit. 2, H319 

< 5% 

propaan-2-ol 67-63-0 Flam. Liq. 2, H225 
oogirrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

< 5% 

 
De volledige tekst van de getoonde gevarenaanduidingen is te vinden in rubriek 16. 
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4. Eerste hulp maatregelen 
Algemeen: Verontreinigde kleding moet aan het eind van de werkzaamheden 

worden verwijderd.  
Huidcontact: Blootgestelde en bevuilde huid moet aan het einde van het werk 

worden gewassen. 
Oogcontact: Spoel het oog gedurende enkele minuten met veel water totdat de 

irritatie stopt. Neem contact op met een arts als de irritatie aanhoudt. 
Inslikken: Drink veel water. Bij aanhoudend ongemak medische hulp inroepen. 

 
Omdat vergiftigingsverschijnselen pas vele uren na inname kunnen optreden, moet toezicht door een 
arts nog ten minste 48 uur na het optreden van ongemak duren. 

 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
Voor het blussen van brand in/rond het product wordt aanbevolen koolzuur, zand of bluspoeder te 
gebruiken. Waterstralen moeten worden vermeden omdat zij het vuur naar andere plaatsen kunnen 
verspreiden. In geval van brand of hoge temperaturen kan het product de volgende giftige gassen 
vrijgeven: Stikstofoxiden (NOX) 
Ademhalingstoestel wordt aanbevolen bij het blussen van brand. 

 
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
Gebruik beschermingsuitrusting bij het verzamelen van grote hoeveelheden gemorste stof (zie 
rubriek 8 voor beschermingsuitrusting). Neem bij een grote lekkage in meren, beken, riolen en 
dergelijke contact op met de plaatselijke autoriteiten. Het product niet in oppervlaktewater of 
grondwater lozen. 

 
Het opruimen van lekkages dient te geschieden volgens de in rubriek 13 gegeven richtlijnen. Lichte 
lekkages kunnen worden opgevangen met een doek of iets dergelijks, gevolgd door reiniging met 
reinigingsartikelen. Grote lekkages kunnen worden opgevangen met absorberende materialen zoals 
zand. Zorg voor voldoende ventilatie. 

 
7. Hantering en opslag 
Het product moet in een goed geventileerde ruimte in een goed sluitende verpakking worden 
bewaard wanneer het niet in gebruik is. Het wordt aanbevolen het product alleen in goed 
geventileerde ruimten te gebruiken. 
Het product moet in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard om vers te blijven. 

 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die moeten worden bewaakt: 
De volgende stoffen in dit product hebben blootstellingslimieten: 
Dipenteen (Mentha 
Arvensis Olie): 25 ppm | 140 mg/m3 
Ethanol: 1000 ppm | 1900 mg/m3 
Propaan-2-ol: 200 ppm | 490 mg/m3 
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Algemeen: 
Het product moet worden geïsoleerd van levensmiddelen, dranken en diervoeders. 
Verontreinigde kleding moet aan het eind van de werkzaamheden worden verwijderd. 
Was de handen voor de pauzes en aan het einde van het werk.  
Vermijd contact met de ogen en langdurig contact met de huid.  
Ademhalingsapparatuur: Niet nodig. 
Handbescherming: Handschoenen kunnen worden gebruikt om langdurig contact met 

de huid te vermijden (optioneel). Het materiaal van de 
handschoenen moet ondoordringbaar zijn en bestand tegen het 
product. 

Bescherming van de ogen: Een nauwsluitende veiligheidsbril kan worden gebruikt (optioneel). 
 
9. Fysische en chemische eigenschappen 
Vorm: Het product is een viskeuze vloeistof bij de gebruikstemperatuur 
Kleur: Ondoorzichtig, groen 
Geur: Menthol en korenmunt 
pH-waarde: 6.0-7.0 
Kookpunt: Ongeveer 100° C 
Dichtheid: Ongeveer 0,980 g/cm3 
Vlampunt: Boven 100° C 
Oplosbaarheid: Oplosbaar in water 

 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
Het product is stabiel bij de gebruikstemperatuur. 
Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend. 
Er zijn geen andere bekende gevaarlijke ontledingsproducten dan die vermeld in rubriek 5. 

 
11. Toxicologische informatie 
Het product zal naar verwachting niet gevaarlijk zijn als het wordt ingeslikt. 

 
Primaire invloed van irritatie: 
Huid: Het product kan huidirritatie veroorzaken in geval van langdurige 

blootstelling. 
Ogen: Het product kan oogirritatie veroorzaken. 
Overgevoeligheid: Het product kan een allergische reactie veroorzaken bij contact met de 

huid. Het product zal naar verwachting geen CMR-impact hebben. 
 
12. Ecologische informatie 
Verwacht wordt dat het product in de natuur afbreekbaar is. 
Het product kan schade toebrengen aan vissen of andere organismen die in het water leven. 
Het product zal naar verwachting het drinkwater niet verontreinigen in geval van kleine lekkages. 

 
13. Overwegingen inzake verwijdering 
Het product moet worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Lekken moeten op dezelfde manier worden 
verwijderd als het product. 
Verpakkingen die met het product zijn verontreinigd, moeten op dezelfde manier worden verwijderd 
als het product. 
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14. Informatie over het vervoer 
ADR: Worden niet beschouwd als gevaarlijke goederen. 
RID: Worden niet beschouwd als gevaarlijke goederen. 
IMDG: Worden niet beschouwd als gevaarlijke goederen. 
IATA: Worden niet beschouwd als gevaarlijke goederen. 

 
15. Informatie over de regelgeving 
Zie rubriek 2 voor de classificatie van het product. 
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling van het product uitgevoerd. 

 
16. Andere informatie 
Geadviseerd wordt dit veiligheidsinformatieblad beschikbaar te stellen aan alle gebruikers van het 
product.  
Gevarenaanduidingen: 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H304 Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 


