
Technische informatie



85095 COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

Product Datasheet

Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende hout-
conservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum 
Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld hout. 
De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende 
houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als transparante afwerking en in 
semi-transparante houtkleuren.

TOEPASSING
Transparante hout beits voor binnen en buiten.

VERWERKING

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Applicatiecondities: Verwerkingstemperatuur: 10 - 25 °C

Te verwerken d.m.v. Kwast of roller.

Te verdunnen met: Klaar voor gebruik. Voor een extra diepe 
penetratie van het product in het hout en 
een goede conservering als eerste laag 
Copperant Ycoleum Transparant 20% 
afdunnen met aromatisch vrije terpentine.

Gereedschap 
reinigen met:

Aromatisch vrije terpentine.

TESTGEGEVENS
TÜV OK biobased *** according to ASTM D 6866
The product is assigned to class 3, meaning:
60-80% Biobased Carbon Content of the product.

 

(Voorheen Vinçotte, in 2018 overgenomen door TÜV Austria.)

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN
 
Esthetische producteigenschappen:
Glans: 70-80 GU

Kleur: Transparant en semi-transparante 
“hout” kleuren

Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte: Ca. 62,5 % volume 

Vos gehalte: 300 gr/ltr.

Dichtheid: Bij 20°C ca. 0,95-1,02 kg/l 

Droge laagdikte Standaard: 45 μm (afhankelijk van 
applicatie methode)

Theoretisch rendement: Bij een natte laagdikte van 60 μm  
18 m2/ltr.

Praktisch rendement: Het praktisch rendement is afhankelijk 
van de applicatiemethode, de kwaliteit 
van de ondergrond en de vorm van 
het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog:  na ca.   3-5 uur*
Overschilderbaar: na ca.  12 uur*
 
*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.
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WARRANTY & DISCLAIMER
This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent 
only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness 
under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are 
supplied and all technical assistance is given subject to our  UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER 
PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any 
liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential 
losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change 
without notice. 

BARIL
02092019/AvS

Product Datasheet

85095 COPPERANT YCOLEUM  
TRANSPARANTE BEITS

VERWERKINGSGEGEVENS
Kwast-roller 

Type verdunner Aromatisch vrije terpentine
% verdunning Gebruiksklaar
Spuitopening n.v.t.
Spuitdruk n.v.t.
Droge laag 45 µm

Reinigen gereedschap: 
Aromatisch vrije terpentine.

VERWERKING
Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen 
en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.
  
Onderhoud: Eventueel loszittende verfresten verwijderen. 
Daarna grondig schuren en één laag Copperant Ycoleum 
Transparante Beits aanbrengen.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-ARME CONSERVERING
Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme 
conservering boven traditionele conservering. 

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: 0,5, 1 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid: Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, 
minimaal 12 maanden. 

 

ONDERHOUDSADVIES
Een verfadvies voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een 
algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk 
onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril 
Coatings Etten-Leur B.V.. 
Na een grondige analyse van de aard en conditie van de 
bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet 
waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw 
onderhoudswerkzaamheden te adviseren. 
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Vragen?
Stuur een e-mail naar:

klantenservice@verf.nl



Veiligheidsinformatie



 Bladzijde: 1/7

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.06.2018 Herziening van: 27.06.2018Versienummer 1

46.0.3

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

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

· Artikelnummer: 85095
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Verf

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
Baril Coatings BV
Zilverenberg 9
5234 GL 's-Hertogenbosch
Tel +31 (0)73 6419890
e-mail info@Baril.nl
The Netherlands

· Inlichtingengevende sector:
Product Safety Department
R&D department

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
NVIC: +31(030) 2748888
Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt
· Gevarenpictogrammen vervalt
· Signaalwoord vervalt
· Gevarenaanduidingen vervalt
· Aanvullende gegevens:
Bevat dichlofluanide (ISO), 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

· 2.3 Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Harsmengsel

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3
Reg.nr.: 01-2119457273-39

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar,content
benzeen <0,1%

 Asp. Tox. 1, H304

25-<50%

· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in
hoofdstuk 16.

 NL 
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V
ei

lig
he

id
si

nf
o

rm
at

ie



Bladzijde: 2/7

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.06.2018 Herziening van: 27.06.2018Versienummer 1

Handelsnaam: COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

(Vervolg van blz. 1)

46.0.3

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
· Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
· Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen
· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen
alcohol bestand is.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

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

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Niet nodig.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel)
opnemen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.
· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
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Bladzijde: 3/7

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.06.2018 Herziening van: 27.06.2018Versienummer 1

Handelsnaam: COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

(Vervolg van blz. 2)

46.0.3

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de
werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen
worden.

· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
· Handbescherming:
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de
bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de
bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de
degradatie.

· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van
andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit
meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf
berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Vraag de fabrikant van de
handschoenen altijd advies.

Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne is een wezenlijke
voorwaarde voor goede handverzorging. Handschoenen dienen alleen gedragen te worden als de
handen schoon zijn. Na het dragen van handschoenen dienen handen grondig gewassen en
gedroogd te worden.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant. Wanneer handcontact
met het product kan plaatsvinden, uitgaande een landurig contact van maximaal 15 minuten, bieden
handschoenen van de volgende materialen volgens DIN EN 374 voldoende bescherming:
• butylrubber (dikte > 0,5 mm)
• nitrilrubber (dikte > 0,35 mm)
• polychloropreenrubber (dikte > 0,4 mm)
• natuurrubber (dikte > 0,5 mm).
Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240
minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbraaktijd van meer dan 480 minuten.
Besherming tegen spatten
Voor kortdurend contact of spatbescherming moeten dezelfde handschoenen worden gebruikt als
bij langdurig contact. Een kortere doorbraaktijd kan aanvaardbaar zijn, als voor tijdige vervanging
wordt gezorgd.

· Oogbescherming: Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar

(Vervolg op blz. 4)
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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.06.2018 Herziening van: 27.06.2018Versienummer 1
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Kleur: Volgens de produktbeschrijving
· Geur: Karakteristiek
· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde: Niet bepaald.

· Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: Niet bepaald.

· Vlampunt: >63 °C

· Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur: 240 °C

· Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 0,6 Vol %
Bovenste: 7 Vol %

· Dampspanning bij 20 °C: 1 hPa

· Dichtheid bij 20 °C: 0,987 g/cm³
· Relatieve dichtheid Niet bepaald.
· Dampdichtheid Niet bepaald.
· Verdampingssnelheid Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet bepaald.

· Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch bij 20 °C: 25 s (ISO 6 mm)

· Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel: 33,5 %
VOC (EG) 33,55 %

Gehalte aan vaste bestanddelen: 64,3 %
· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.2 Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 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:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
 NL 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit Valt niet onder de GHS indelingscriteria.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar,content benzeen <0,1%

Oraal LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 >3.000 mg/kg (rat)

· Primaire aandoening:
· Huidcorrosie/-irritatie Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· Ernstig oogletsel/oogirritatie Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
Valt niet onder de GHS indelingscriteria.

· Mutageniteit in geslachtscellen Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· Kankerverwekkendheid Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· Giftigheid voor de voortplanting Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· STOT bij eenmalige blootstelling Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· STOT bij herhaalde blootstelling Valt niet onder de GHS indelingscriteria.
· Gevaar bij inademing Valt niet onder de GHS indelingscriteria.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens
en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of
persistentie)
Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA vervalt, zie transport opmerkingen

(Vervolg op blz. 6)
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· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA vervalt, zie transport opmerkingen

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
· klasse vervalt, zie transport opmerkingen

· ADN
· ADN/R-klasse: vervalt, zie transport opmerkingen

- 

· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA vervalt, zie transport opmerkingen

· 14.5 Milieugevaren: Niet bruikbaar.

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II
bij Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

· VN "Model Regulation": vervalt, zie transport opmerkingen

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar,content benzeen <0,1%

· SZW-lijst van mutagene stoffen

64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar,content benzeen <0,1%

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

149-57-5 2-ethylhexaanzuur 2 

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt
· Gevarenpictogrammen vervalt
· Signaalwoord vervalt
· Gevarenaanduidingen vervalt

· Richtlijn 2012/18/EU
· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I
geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens
en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of
persistentie)

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

(Vervolg op blz. 7)
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· Relevante zinnen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product Safety Department
· Contact-persoon: Mr. Frank van Hofwegen
· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
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Vragen?
Stuur een e-mail naar:

klantenservice@verf.nl
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