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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Productnaam

: Trioxol VV EP

1.2.

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik
1.2.2.

: Enkel voor professioneel gebruik.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

ALL CHEMIE BELGIUM
Europaweg 14
3560 Lummen - België
T 011/43.42.26
info@acb-group.eu - www.acb-group.eu
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Land
België

Organisatie/Bedrijf
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum

Adres

Noodnummer
+32 70 245 245

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

Opmerking

c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: SDS EU 2015: According to Annex II of Regulation (EC) No.
453/2010 (REACH Annex II)
Flammable liquids, Category 3

H226

Acute toxicity (oral), Category 4

H302

Acute toxicity (dermal), Category 4

H312

Acute toxicity (inhalation:dust,mist) Category 4

H332

Skin corrosion/irritation, Category 2

H315

Serious eye damage/eye irritation, Category 2

H319

Sensitisation — Skin, category 1

H317

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 H411
Full text of H statements : see section 16

2.2.

Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
Gevarenpictogrammen (CLP)

:

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen

: Phenol,4.4'(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4.1phenyloxymethylene)]bis [oxirane]

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
H302+H312+H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken

GHS02
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P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden
P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming dragen
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving
Veiligheidstop voor kinderen.

: Nee

Tactile warning

: Nee

2.3.

Andere gevaren

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en
milieueffecten

: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt
ernstige oogirritatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.

Stof

Niet van toepassing
3.2.

Mengsel

Naam

Productidentificatie

%

Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Phenol,4.4'(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2,2'-[(1methylethylidene)bis(4.1-phenyloxymethylene)]bis [oxirane]

(CAS-nr) 25036-25-3

<= 32

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

xylene

(CAS-nr) 1330-20-7
(EG nr) 215-535-7
(EU-Identificatienummer) 601-022-00-9

<= 25

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315

trizinc bis(orthophosphate)

(CAS-nr) 7779-90-0
(EG nr) 231-944-3
(EU-Identificatienummer) 030-011-00-6

10 - 15

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Koolwaterstoffen, C9, aromaten

(CAS-nr) 64742-95-6
(EG nr) 918-668-5

1-3

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

butan-1-ol, n-butanol

(CAS-nr) 71-36-3
(EG nr) 200-751-6
(EU-Identificatienummer) 603-004-00-6

2-3

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

zinc oxide

(CAS-nr) 1314-13-2
(EG nr) 215-222-5
(EU-Identificatienummer) 030-013-00-7

1-3

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

: Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

EHBO na inademing

: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

EHBO na contact met de huid

: Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

EHBO na contact met de ogen

: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond

: GEEN braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking
of etiket tonen.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels

: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Symptomen/letsels na contact met de huid

: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Symptomen/letsels na contact met de ogen

: Kan ernstige irritatie veroorzaken.

4.3.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
5.2.

: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxyde.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

: Ontvlambare vloeistof en damp.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
vuur

: Mogelijk vorming van toxische rook.

5.3.

Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. Ademluchttoestel. Volledig
beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures
6.1.2.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
6.2.

: Verontreinigde omgeving ventileren. GEEN open vuur, GEEN vonken en VERBODEN te roken.
Vermijd kontakt met huid en ogen. Vermijd inademing van het product.

: Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. Zie voor nadere informatie paragraaf 8 :
Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming" ".

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes

: Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel. De overheid informeren indien dit produkt een
riolering of open water binnendringt.

Overige informatie

: Afvalmateriaal of vaste produktrestanten laten verwerken door een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming"".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij
gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische
elektriciteit. Ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Een explosieveilig toestel
gebruiken. Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Vermijd kontakt met huid en ogen.

Hygiënische maatregelen

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit produkt,
altijd handen wassen.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen

: Opslag- en opvangreservoir aarden.

Opslagvoorwaarden

: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren. Achter slot bewaren.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.

Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
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Materiaalkeuze beschermende kleding

: Draag een overall of shirt met lange mouwen. (EN 467). Geschikt schoeisel en eventuele
aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak
die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden
goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Bescherming handen

: Geen enkel handschoenmateriaal en geen enkele combinatie van materialen is onbeperkt
bestendig tegen een enkele chemische stof of een combinatie van chemische stoffen. De
doorbraaktijd moet groter zijn dan de totale gebruikstijd van het product. De door de
handschoenfabrikant verstrekte instructies en informatie ten aanzien van gebruik, bewaring,
onderhoud en vervanging moeten worden opgevolgd. Handschoenen moeten regelmatig
worden vervangen en wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging van het
handschoenmateriaal. Zorg er altijd voor dat de handschoenen vrij zijn van gebreken en dat ze
op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt. De restatie of de effectiviteit van de
handschoen kan worden verminderd door fysische/chemische beschadiging en slecht
onderhoud. Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze
mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. Gebruik bij
langdurig of herhaald hanteren het volgende type handschoenen:Aanbevolen: > 8 uur
(doorbraaktijd): nitrilrubber. De aanbeveling van een of meer bepaalde typen handschoenen
om bij het hanteren
van dit product te dragen is gebaseerd op informatie van de volgende bron:EN 374-3 : 2003.
De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type
handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij
rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen
in de risicoanalyse van de gebruiker.

Oogbescherming

: Veiligheidsbril met zijkapjes. (EN166)

Bescherming van de huid en het lichaam

: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig
voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke
technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was
verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations
en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming luchtwegen

: De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de
gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker.Aanbevolen: filter voor organische dampen (type A) en stofdeeltjes (EN 140).

Beperking en controle van de blootstelling van
het milieu

: Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: Verschillende kleuren.

Geur

: karakteristiek.

Geurgrens

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt

: Niet van toepassing

Stol-/vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt

: ≈ 23 - 29 °C Setaflash closed cup

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontbindingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Niet van toepassing

Dampdruk

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid

: 1,3 - 1,5 g/ml (20°C)

Oplosbaarheid

: Geen gegevens beschikbaar

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar
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9.2.

Overige informatie

VOC-gehalte

: ≈ 365 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp.
10.2.

Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Contact met warme oppervlakken vermijden. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Oraal: Schadelijk bij inslikken. Huid: Schadelijk bij contact met de huid. Inhalatie:stof,nevel:
Schadelijk bij inademing.

ATE CLP (oraal)
ATE CLP (dermaal)
ATE CLP (stof, nevel)

500,000 mg/kg lichaamsgewicht
1100,000 mg/kg lichaamsgewicht
1,500 mg/l/4u

xylene (1330-20-7)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat (mg/l)

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 20 mg/l/4u

Phenol,4.4'(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4.1-phenyloxymethylene)]bis [oxirane] (25036-25-3)
LD50 oraal rat
> 2000 mg/kg
LD50 dermaal rat
> 2000 mg/kg
Koolwaterstoffen, C9, aromaten (64742-95-6)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal
LC50 inhalatie rat (mg/l)
butan-1-ol, n-butanol (71-36-3)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat (mg/l)
zinc oxide (1314-13-2)
LD50 oraal rat
LC50 inhalatie rat (mg/l)

3492 mg/kg
3160 mg/kg
> 6,193 g/m³
2292 mg/kg
3430 mg/kg
> 17,76 mg/l/4u
> 15000 mg/kg
> 5,7 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie

: Data niet gevalideerd

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Data niet gevalideerd

Mutageniteit in geslachtscellen

: Data niet gevalideerd

Kankerverwekkendheid

: Data niet gevalideerd

Giftigheid voor de voortplanting

: Data niet gevalideerd

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

: Data niet gevalideerd

Gevaar bij inademing

: Data niet gevalideerd
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Ecologie - algemeen

: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

xylene (1330-20-7)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
Koolwaterstoffen, C9, aromaten (64742-95-6)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1

1 - 10 mg/l Oncorhynchus Mykiss
1 - 10 mg/l Daphnia Magna
9,2 mg/l Oncorhynchus Mykiss
3,2 mg/l Daphnia Magna

butan-1-ol, n-butanol (71-36-3)
EC50 Daphnia 1
zinc oxide (1314-13-2)
EC50 Daphnia 1
ErC50 (algen)
12.2.

1328 mg/l Daphnia Magna
1 mg/l Daphnia Magna
0,17 mg/l Selenastrum Capricornutum

Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.3.

Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.4.

Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6.

Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)

: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Afvalverwerkingsmethoden

: Het ontstaan van afval moet worden vermeden of geminimaliseerd waar mogelijk. Aanzienlijke
hoeveelheden afval product mogen niet worden weggegooid via riool maar moeten verwerkt
worden in een verwerkingsbedrijf geschikt voor afvalwaterbehandeling. Ontdoen van overtollige
en niet-recycleerbare producten moet via een gelicentieerde afval aannemer. Verwijdering van
dit product, oplossingen en alle bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de eisen van de
bescherming van het milieu en de afval verwijdering wetgeving en voorschriften van regionale
lokale autoriteiten.

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering

: Het ontstaan van afval moet worden vermeden of geminimaliseerd wanneer mogelijk.
Verpakkingsafval moet worden gerecycleerd; Verbranding of storten moet alleen worden
overwogen wanneer recycling niet haalbaar is. Deze stof en zijn verpakking op veilige wijze
afvoeren. Lege verpakkingen of liners kunnen productresten bevatten. Vermijd verspreiding
van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met grond, waterwegen, afvoerleidingen en
riool.

Aanbevelingen voor afvalverwijdering

: De Europese afval catalogus indeling van dit product, indien verwijderd als afval is 08 0111 :
“waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances”.

Aanvullende informatie

: Ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.

Ecologie - afvalstoffen

: Dit product wordt beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen zoals gedefinieerd door de EU-richtlijn
91/689/EEG.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

1263

1263

14.1.
1263

VN-nummer

14.2.
PAINT

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
PAINT

Omschrijving vervoerdocument
UN 1263 PAINT, 3, III, (D/E), GEVAARLIJK
VOOR HET MILIEU
14.3.
3

PAINT

UN 1263 PAINT, 3, III, MARINE
POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Transportgevarenklasse(n)
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ADR

14.4.
III

IMDG

IATA

III

III

Milieugevaarlijk : Ja
Mariene verontreiniging : Ja

Milieugevaarlijk : Ja

Verpakkingsgroep

14.5.
Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR)

: F1

Bijzondere bepaling (ADR)

: 163, 640E, 650

Beperkte hoeveelheden (ADR)

: 5l

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)

: E1

Verpakkingsinstructies (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)

: PP1

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (ADR)

: MP19

Instructies voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: T2

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP29

Tankcode (ADR)

: LGBF

Voertuig voor vervoer van tanks

: FL

Transportcategorie (ADR)

: 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(ADR)

: V12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer Behandeling (ADR)

: S2

Gevaarnummer (Kemler-nr.)

: 30

Oranje identificatiebord

:

Code tunnelbeperking (ADR)

: D/E

- Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG)

: 163, 223, 955

Beperkte hoeveelheden (IMDG)

: 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)

: E1

Verpakkingsinstructies (IMDG)

: P001, LP01

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG)

: PP1

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)

: IBC03

Instructies voor tanks (IMDG)

: T2

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)

: TP1, TP29

Nr. NS (Brand)

: F-E

Nr. NS (Verspilling)

: S-E

Stuwagecategorie (IMDG)

: A

- Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)

: E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)

: Y344

PCA beperkte hoeveelheid max. netto
hoeveelheid (IATA)

: 10L

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)

: 355

PCA max. netto hoeveelheid (IATA)

: 60L
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overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)

: 366

CAO max. netto hoeveelheid (IATA)

: 220L

Bijzondere bepaling (IATA)

: A3, A72, A192

ERG-code (IATA)

: 3L

14.7.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.

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

15.1.1.

EU-voorschriften

Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
VOC-gehalte
15.1.2.

: ≈ 365 g/l

Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar
15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Acute dermale toxiciteit, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Aquatic Acute 1
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 2
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Asp. Tox. 1
Aspiratiegevaar, Categorie 1
Eye Dam. 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Eye Irrit. 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 3
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
Skin Irrit. 2
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1
Huidsensibilisatie, Categorieën 1
STOT SE 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
STOT SE 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen
H226
Ontvlambare vloeistof en damp
H302
Schadelijk bij inslikken
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H312
Schadelijk bij contact met de huid
H315
Veroorzaakt huidirritatie
H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332
Schadelijk bij inademing
H335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H400
Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

SDS EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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