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

Naam : FAP 2 

Productcode : 9168 

Artikelnummer : 91681 / 2317 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Professioneel gebruik. 

Functie of gebruikscategorie : Reinigingsmiddel 

1.2.2. 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 : +31 (0) 6 2908 2010 

Tijdens kantooruren: 8.30 t/m 17.00 u 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringende vragen over 
vergiftigingen: 070 245 245 
(gratis, 24/24), of indien 
onbereikbaar tel. 02 264 96 
30 (normaal tarief). 

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 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]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 

REACH) 

Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P260 - damp niet inademen. 
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding dragen. 
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. 

2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 
Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 
 

 
 

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

PPG-2 METHYL ETHER (CAS-Nr) 34590-94-8 
(EG-Nr) 252-104-2 
(REACH-nr) 01-2119450011-60 

1 - 10 Niet ingedeeld als gevaarlijk 
overeenkomstig de criteria van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 

mailto:rjjonker@bardahl.nl
www.bardahl.nl


FAP 2 
Veiligheidsinformatieblad  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

13-12-2017 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 2/8 

9-10-2018 (Versie: 1.1)   
 

 
 

 

 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij inslikken: onmiddellijk 

een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. 

EHBO na inademing : Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor 
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid grondig wassen met zachte zeep en 
water. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen. 

EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Water spray. Droog poeder. Zand. 

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 

: De onvolledige verbranding maakt giftige koolstofmonoxyde, koolstofdioxyde en andere 
giftige gassen vrij. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. 

Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Wees uiterst voorzichtig bij het 
bestrijden van een chemische brand. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Omstaanders uit de gevarenzone houden. Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. 

Evacueren. Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. De ruimte 
ventileren. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. 

Morsvloeistof indammen. Het product indammen om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. 

Reinigingsmethodes : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie Rubriek 8. Zie Rubriek 13. 

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 

: 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. 

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. In originele vaten bewaren. In 

goed gesloten verpakking bewaren. 

Onverenigbare materialen : warmte. Bevriezing. 

Maximale opslagduur : 36 weken 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 

FAP 2  

Frankrijk VME (mg/m³) 5 mg/m³ 

Frankrijk VLE (mg/m³) 10 mg/m³ 
 

PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ (2-Methoxymethylethoxy)-propanol; EU; 
Time-weighted average exposure limit 8 h; Indicative 
occupational exposure limit value 

EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm (2-Methoxymethylethoxy)-propanol; EU; 
Timeweighted 
average exposure limit 8 h; Indicative 
occupational exposure limit value 

België Grenswaarde (mg/m³) 308 mg/m³ (Dipropylèneglycolmonométhyléther; 
Belgium; Time-weighted average exposure limit 8 h) 

België Grenswaarde (ppm) 50 ppm (Dipropylèneglycolmonométhyléther; Belgium; 
Time-weighted average exposure limit 8 h) 

Frankrijk VME (mg/m³) 308 mg/m³ (2-Méthoxyméthylethoxy)-propanol; 
France; Time-weighted average exposure limit 8 h; 
VRC: Valeur réglementaire contraignante 

Frankrijk VME (ppm) 50 ppm (2-Méthoxyméthylethoxy)-propanol; France; 
Time-weighted average exposure limit 8 h; VRC: 
Valeur réglementaire contraignante 

Griekenland OEL TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

Griekenland OEL TWA (ppm) 100 ppm 

Griekenland OEL STEL (mg/m³) 900 mg/m³ 

Griekenland OEL STEL (ppm) 150 ppm 

Italië Lokale naam (2-Metossimetilotossi)-propanolo 

Italië OEL TWA (mg/m³) 308 mg/m³ 

Italië OEL TWA (ppm) 50 ppm 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 300 mg/m³ (Dipropyleenglycolmethylether; 
Netherlands; Time-weighted average exposure limit 8 
h; Public occupational exposure limit value) 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 49 ppm (Dipropyleenglycolmethylether; Netherlands; 
Time-weighted average exposure limit 8 h; Public 
occupational exposure limit value) 

Spanje Lokale naam Éter metílico de dipropilenglicol 

Spanje VLA-ED (mg/m³) 308 mg/m³ 

Spanje VLA-ED (ppm) 50 ppm 

Spanje Aantekeningen Vía dérmica: (Indica que, en las exposiciones a esta 
sustancia, la aportación por la vía cutánea puede 
resultar significativa para elcontenido corporal total si no 
se adoptan medidas para prevenir la absorción. En 
estas situaciones, es aconsejable la utilización 
delcontrol biológico para poder cuantificar la cantidad 
global absorbida del contaminante. Para más 
información véase el Apartado 5 deeste documento.), 
VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en 
su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes 
químicos figuran al menos en una de las directivas de 
valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver 
Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen 
de un tiempo fijado en dichas directivas para su 
transposición a los valores límites de cada país 
miembro. Una vez adoptados,estos valores tienen la 
misma validez que el resto de los valores adoptados por 
el país.) 
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PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8) 

Verenigd Koninkrijk WEL TWA (mg/m³) 308 mg/m³ (2-Methoxymethylethoxy)propanol; United 
Kingdom; Time-weighted average exposure limit 8 h; 
Workplace exposure limit (EH40/2005) 

Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 50 ppm (2-Methoxymethylethoxy)propanol; United 
Kingdom; Time-weighted average exposure limit 8 h; 
Workplace exposure limit (EH40/2005) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 100 ppm (2-Methoxymethylethoxy)propanol(DPGME); 
USA; Time-weighted average exposure limit 8 h; TLV - 
Adopted Value 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 150 ppm (2-Methoxymethylethoxy)propanol(DPGME); 
USA; Short time value; TLV - Adopted Value 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Handschoenen. Nauwaansluitende bril. 
 
  

Bescherming van de handen: 

Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

     EN 374 
 

Bescherming van de ogen: 

Gebruik een oogbescherming volgens EN 166 die ontworpen is om te beschermen tegen spatten 

Type Gebruik Kenmerkend Norm 

   EN 166 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek 
 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

  

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

Kleur : Kleurloos. 

Geur : Geen gegevens beschikbaar 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : 2,3 - 3,3 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : > 100 °C 

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 : 1 - 1,005 20°C 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 
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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 
Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Niet vastgesteld. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Open vuur. Vonken. Warmte. Water, vocht. Bevriezing. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij een hoge temperatuur kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Koolwaterstof. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 

1272/2008 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8) 

LD50 oraal rat 5135 mg/kg 

LD50 dermaal rat 9500 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 9500 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

pH: 2,3 - 3,3 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

pH: 2,3 - 3,3 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 

1272/2008 
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Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

 

PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8) 

EC50 Daphnia 1 1919 mg/l 

Toxiciteitsdrempel algen 1 969 mg/l 

Toxiciteitsdrempel algen 2 > 969 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk bioafbreekbaar. Fotolyse in de lucht. 

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 0 g O₂/g stof 

ThZV 2,06 g O₂/g stof 

BZV (% van ThOD) 0 % ThOD 

12.3. Bioaccumulatie 

PPG-2 METHYL ETHER (34590-94-8) 

Log Pow 0,0043 (Experimental value; OECD 102: Melting Point/Melting Range; 25°C) 

Log Kow < 4 

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 
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Niet in het riool of het milieu lozen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 

Niet van toepassing 

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

Luchttransport 

Niet van toepassing 
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Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 

Spoorwegvervoer 

Niet van toepassing 

14.7. 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 

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 
2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste 
stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met 
water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore 
vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, 
ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1272/2008 zijn opgenomen. 

FAP 2 

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de 
criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën 
van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 

FAP 2 

 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Frankrijk 

Beroepsziektes : RG 49 - Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les 
éthanolamines 
RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel 

 
 

Duitsland 

Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 
1) 

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

: Vermeld in de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) (bijlage I) 
onder:  

Drempelhoeveelheden voor de activiteitensector conform § 1 alinea 1 

Zin 1:  

Zin 2:  
 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

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

: Geen van de bestanddelen zijn 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 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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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 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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. 


