Super Spray >1ltr
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 14-9-2016 Datum herziening: 14-9-2016 Versie: 1.0

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

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Artikelnummer

: 68200

Productcode

: 682

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

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht - Nederland
T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848
rjjonker@bardahl.nl - www.bardahl.nl
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer
Land
België

: +31 (0) 6 2908 2010
Tijdens kantooruren: 8.30 t/m 17.00 u
Organisatie/Bedrijf
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum

Adres
Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

Noodnummer
+32 70 245 245

c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

Nederland

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum

+31 30 274 88 88

Opmerking
telephone number +32 2 264
96 30 (normal fee) if
emergency number not
available
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 conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van
REACH)
Voortplantingstoxiciteit, aanvullende
H362
Categorie, effecten op en via lactatie
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, H400
Categorie 1
Chronisch gevaar voor het aquatisch
H410
milieu, Categorie 1
Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking. Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 4.
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

: alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H362 - Kan schadelijk zijn via borstvoeding
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

GHS09
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
P260 - stof, rook, gas, nevel, spuitnevel, damp niet inademen
P263 - Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P273 - Voorkom lozing in het milieu
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

EUH zinnen

: EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

2.3.

Andere gevaren

PBT: niet relevant – geen registratie nodig

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]

Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen,
cycloalkanen, aromatische, <2%

(EG nr) 926-141-6
(REACH-nr) 01-2119456620-43

50

Asp. Tox. 1, H304

alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17

(CAS-nr) 85535-85-9
(EG nr) 287-477-0
(REACH-nr) 01-2119519269-33

25 - 50

Lact., H362
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Koolwaterstoffen, C9, aromaten

(EG nr) 918-668-5
(REACH-nr) 01-2119455851-35

5 - 10

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

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

: In elk geval van twijfel of indien symptomen kunnen worden geconstateerd, medische hulp
inroepen.

EHBO na inademing

: Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. Houdt het slachtoffer
warm. Dringend een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid

: Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

EHBO na contact met de ogen

: Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond

: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels
4.3.

: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Gevoeligheid : kan bij contact
allergische reacties opwekken bij de mens.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

: Alcoholbestendig schuim. Koolstofdioxide. Poeder. Waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

: Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand
5.3.

: Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Stikstofoxide.

Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies

: Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Vermijd dat het bluswater in het
milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen.
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Overige informatie

: Giftig voor in het water levende organismen. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het
water levende organismen hebben. Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding
welke bestand is tegen chemische invloeden.

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

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen

6.1.1.

: Het gemorst produkt kan gevaarlijk glad zijn. Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. De
ruimte ventileren. Omstaanders uit de gevarenzone houden. Aanraking met de ogen en de huid
vermijden.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.1.2.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen

6.2.

: Volledig ademhalingstoestel. Autonoom ademhalingstoestel op overdruk (AA) en structurele
beschermingskleding voor brandbestrijders. Beschermende handschoenen. Gebruik een
spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is. Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verzeker u ervan dat al het afvalwater wordt verzameld en in een zuiveringsinstallatie wordt behandeld. De overheid informeren indien dit produkt
een riolering of open water binnendringt. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes

6.4.

: Raadpleeg een deskundige. Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen. Het
gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubrieken 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking

: Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. De overheid informeren indien de vloeistof
een riolering of open water binnendringt. Voorkom opeenhoping van elektrostatische ladingen.
Alle apparatuur aarden.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

: Een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. Vermijd contact met de huid.
Vermijd morsen van het product om uitglijden te voorkomen.

Hygiënische maatregelen

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere
blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het
werk te verlaten. Contact met de huid en de ogen vermijden.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

: In goed gesloten verpakking bewaren. Neem speciale voorzorgsmaatregelen om statische
elektriciteitsladingen te vermijden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te
worden en rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Op een droge, koele en zeer
goed geventileerde plek opslaan. De vaten moeten goed geaard worden vóór het overbrengen.
De overslaginstallatie aarden.

Niet combineerbare stoffen

: Oxidatiemiddel. zuren. Basen.

Onverenigbare materialen

: Vochtigheid.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking

: Niet gebruiken: Natuurrubber. Butylrubber. Ethylene-Propylene rubber (EPDM) /. Polystyreen.

Verpakkingsmateriaal

: Vaten. Koolstofstaal. roestvrij staal. Polyethyleen. polypropyleen. Teflon. Polyester.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Geen.

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

Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de handen:
Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Fluor Rubber (Viton)
Type

14-9-2016

Materiaal

permeatie

Neopreen rubber
(HNBR), Butylrubber

6 (> 480 minuten)

NL (Nederlands)
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Bescherming van de ogen:
Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met
dit produkt
Huid en lichaam bescherming:
Veiligheids Overall
Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Filtertypes: A, B, E, K. Klasse 1: Maximaal toelastbare concentratie van
schadelijke stoffen in de ademlucht = 1000 ml/m3 (0.1 vol.-%); klasse 2 = 5000 ml/m3 (0.5 vol.-%); Klasse 3 = 10000 ml/m3 (1.0 vol.-%)
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Overige informatie:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten,
drinken, roken of het werk te verlaten. Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: lichtbruin.

Geur

: karakteristiek.

Geurdrempelwaarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: Geen gegevens beschikbaar

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

: Geen gegevens beschikbaar

Vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: 180 - 270 °C (ASTM D86)

Vlampunt

: > 70 °C (ASTM D-93)

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid

: 0,9 g/cm³ (20°C)

Oplosbaarheid

: Verwaarloosbaar.

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

9.2.

Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.2.

Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Warmte. Vonken. Open vuur. Ontstekingsbronnen.
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Bijtende stoffen. Oxidatiemiddel.
14-9-2016
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10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Stikstofoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG.
De evaluatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de berekeningsmethode van de
preparatenrichtlijn

alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 (85535-85-9)
LD50 oraal rat
> 2 mg/kg
LD50 dermaal rat
> 2 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l)
3,3 mg/kg
Koolwaterstoffen, C9, aromaten
LD50 oraal rat
LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken. Het herhaald of
langdurig huidcontact kan huidontsteking of ontvetting veroorzaken

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Kan irritatie van de ogen veroorzaken

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting

: Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 (85535-85-9)
LC50 vissen 1
> 5000 mg/l (96h)
EC50 Daphnia 1
0,006 mg/l (48h)
EC50 andere waterorganismen 1
> 3,2 mg/l (96h) (Algae)
Koolwaterstoffen, C9, aromaten
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
EC50 Daphnia 2
ErC50 (algen)
NOEC (acuut)
12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

Koolwaterstoffen, C9, aromaten
Biodegradatie
12.3.

9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss 96h)
1 - 10 mg/l
3,2 mg/l
2,9 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata 72h)
1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata 72h)

78 % (672h)

Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.4.

Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

68200
PBT: niet relevant – geen registratie nodig
12.6.

Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie

14-9-2016

: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken. De evaluatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de
berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn
NL (Nederlands)
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Aanvullende informatie

: Te recycleren na reiniging. Als gevaarlijk afval afvoeren.

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

ADR
14.1.
3082

IMDG

IATA

ADN

RID

3082

3082

3082

3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

UN 3082 Environmentally
hazardous substance,
liquid, n.o.s., 9, III

UN 3082
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S., 9, III

UN 3082
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S., 9, III

9

9

9

III

III

III

III

Milieugevaarlijk : Ja
Mariene verontreiniging :
Ja

Milieugevaarlijk : Ja

Milieugevaarlijk : Ja

Milieugevaarlijk : Ja

VN-nummer

14.2.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
MILIEUGEVAARLIJKE
ENVIRONMENTALLY
Environmentally
VLOEISTOF, N.E.G.
HAZARDOUS
hazardous substance,
SUBSTANCE, LIQUID,
liquid, n.o.s.
N.O.S.
Omschrijving vervoerdocument
UN 3082
UN 3082
MILIEUGEVAARLIJKE
ENVIRONMENTALLY
VLOEISTOF, N.E.G.
HAZARDOUS
(BEVAT ; alkanen, C14SUBSTANCE, LIQUID,
17, chloor,
N.O.S. (alkanes, C14-17,
chloorparaffines, C14-17),
chloro, chlorinated
9, III, (E)
paraffins, C14-17), 9, III,
MARINE POLLUTANT
14.3.
9

Transportgevarenklasse(n)
9

14.4.
III

Verpakkingsgroep

14.5.
Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR)

: M6

Bijzondere bepaling (ADR)

: 274, 335, 601, 375

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)

: T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP29

Tankcode (ADR)

: LGBV

Voertuig voor vervoer van tanks

: AT

Transportcategorie (ADR)

: 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(ADR)

: V12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, : CV13
lossen en behandeling (ADR)
Gevaarnummer (Kemler-nr.)

14-9-2016
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Oranje identificatiebord

:

Code tunnelbeperking (ADR)

: E

EAC code

: •3Z

- Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG)

: 274, 335, 969

Beperkte hoeveelheden (IMDG)

: 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)

: E1

Verpakkingsinstructies (IMDG)

: P001, LP01

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG)

: PP1

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)

: IBC03

Instructies voor tanks (IMDG)

: T4

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)

: TP2, TP29

Nr. NS (Brand)

: F-A

Nr. NS (Verspilling)

: S-F

Stuwagecategorie (IMDG)

: A

- Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)

: E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)

: Y964

PCA beperkte hoeveelheid max. netto
hoeveelheid (IATA)

: 30kgG

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)

: 964

PCA max. netto hoeveelheid (IATA)

: 450L

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)

: 964

CAO max. netto hoeveelheid (IATA)

: 450L

Bijzondere bepaling (IATA)

: A97, A158, A197

ERG-code (IATA)

: 9L

- Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN)

: M6

Bijzondere bepaling (ADN)

: 274, 335, 61

Beperkte hoeveelheden (ADN)

: 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)

: E1

Vervoer toegestaan (ADN)

: T

Vereiste apparatuur (ADN)

: PP

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)

: 0

- Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID)

: M6

Bijzondere bepaling (RID)

: 274, 335, 375, 601

Beperkte hoeveelheden (RID)

: 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (RID)

: E1

Verpakkingsinstructies (RID)

: P001, IBC03, LP01, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)

: PP1

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (RID)

: MP19

Instructies voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)

: T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)

: TP1, TP29

Tankcodes voor RID-tanks (RID)

: LGBV

Transportcategorie (RID)

: 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(RID)

: W12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, : CW13, CW31
lossen en behandeling (RID)
Expresspakket (RID)
14-9-2016
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Gevarenidentificatienummer (RID)
14.7.

: 90

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 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 stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
15.1.2.

Nationale voorschriften

Duitsland
VwVwS, referentie van de bijlage

: Waterbedreigingsklasse (WGK) 3, sterk waterbedreigend (Indeling conform VwVwS, bijlage 4)

12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies)
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen

: alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 is aanwezig

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

: alkanen, C14-17, chloor, chloorparaffines, C14-17 is aanwezig

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken
Opmerkingen betreffende de indeling

: Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden
gevolgd

Aanbevelingen Deense regelgeving

: Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in
contact te komen

15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie
Afkortingen en acroniemen:
Afkortingen en acroniemen:
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke stoffen
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische stoffen
ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)
VOS: vluchtige organische stoffen (USA, EU)
LC50: Lethal concentratie, 50 procent
LD50: Lethal dose, 50 procent
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
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
Lact.
Voortplantingstoxiciteit, aanvullende Categorie, effecten op en via lactatie
STOT SE 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen
STOT SE 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
14-9-2016
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H336
H362
H400
H410
H411
EUH066

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Kan schadelijk zijn via borstvoeding
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

VIB 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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