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IDENTIFICATIE 
Delmo bestelnummer 548 01 00 
CAS nummer 8042-47-5 
EINECS nummer 232-455-8 
REACH registratienummer 01-2119487078-27 
INCI naam Paraffinum perliquidum 
Chemische omschrijving Witte minerale olie (petroleum) 
 

 
PRODUKT OMSCHRIJVING 
Paraffine 248 is een minerale olie verkregen door de destillatie van aardolie fracties. Het is een 
kleur- en geurloze olie vrij van aromaten. 
 

 
PRODUKT SPECIFICATIE 
Dichtheid (15ºC) g/cm³ 0,83 - 0,86 
kleur Saybolt +30 
Viscositeit (bij 40ºC) mm²/s 12 – 18 
Aromatische koolwaterstoffen  OK 
 

 
KARAKTERISTIEKE WAARDEN 
Refractie index (20ºC)  ± 1,466 
Stolpunt ºC ± -9 
Viscositeit (20ºC) mPas 25 - 80 
 

 
VERKLARINGEN 
Genetisch gemodificieerde 
origine 

Dit product bevat geen grondstoffen die voortkomen uit 
genetisch gemodificeerde organismen zoals beschreven in 
richtlijn EC 2001/18. Derhalve behoeft dit product niet 
geëtiketteerd te worden conform EC 1829/2003 en EC 
1830/2003 betreffende de traceerbaarheid, etikettering en 
toelating als genetisch gemodificeerd voedings- en 
diervoedingsproduct. 

Informatie over dierproeven Delmo Groothandel verklaart dat dit product voldoet aan de 
cosmetische verordening 1223/2009 over dierproeven. Er zijn 
geen dierproeven uitgevoerd door de fabrikant of in opdracht 
van Delmo Groothandel. 

 

 
INFORMATIE OVER PRODUCT EN PRODUCTIE 
Informatie omtrent gebruik Dit product voldoet aan alle parameters vermeld in de 

cosmetisch wetgeving en is derhalve geschikt voor het gebruik 
in cosmetische producten 

Informatie over productie 
proces 

Minerale olie verkregen door destillatie 

Origine van startmaterialen Synthetisch 
 

 
ADDITIEVEN 
Allergenen (conform 7e Amendement) Niet aanwezig 
Andere additieven Niet aanwezig 
Antioxidanten Niet aanwezig 
Bleekmiddelen Niet aanwezig 
CMR ingedeelde stoffen Niet als zodanig ingedeeld 
Conserveringsmiddelen Niet aanwezig 
Oplosmiddelen Niet aanwezig 
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BIJ PRODUCTEN 
1,4-Dioxaan Niet te verwachten 
Amines Niet te verwachten 
Andere bijproducten Niet te verwachten 
Dichloro azijnzuur Niet te verwachten 
Ethyleen oxide Niet te verwachten 
Monochloor azijnzuur Niet te verwachten 
Monomeren Niet te verwachten 
Nitrosamine Niet te verwachten 
Oplosmiddelresiduen Niet te verwachten 
Zware metalen (ppm) Niet te verwachten 

 
MICROBIOLOGIE 
Totale microbiologische activiteit (CFU/g) Geen microbiologische activiteit te verwachten 

 
TOXICOLOGIE 
Informatie over acute toxiciteit LD50 > 2000 
Informatie over gen toxicteit Geen gen toxiteit te verwachten 
Informatie over huidirritatie Geen irritatie te verwachten 
Informatie over irritatie van het slijmvlies Geen irritatie te verwachten 
Informatie over percutane permeatie Geen gegevens voorhanden 
Informatie over sensibiliserende eigenschappen Geen sensibilisatie verwacht 

 
ECOLOGIE 
Acute water toxiciteit (EC50) Geen gegevens voorhanden 
Acute water toxiciteit (LC50) Geen gegevens voorhanden 
Afbraak/Eliminatie Minimaal biologisch afbreekbaar 

 
VERPAKKINGSVORMEN 
Flacons 1 liter 
IBC 850 kilogram 
vat(en) 175 kilogram 
 
DOUANE INFORMATIE 

HS of Intrastat code: 27.10.19.85 
De bovengenoemde gegevens worden op een regelmatige basis gecontroleerd als onderdeel van 
ons kwaliteitssysteem. De items onder "PRODUKT SPECIFICATIE" worden op de batch analyse 
vermeld en vormen dan ook de garantiewaarden van dit product. Deze informatie ontheft de 
koper niet van controle van het geleverde produkt en geeft geen verzekering van geschiktheid 
van het product voor wat voor toepassing dan ook. 
 
 
 


