Handengel extra hygiene
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 28-2-2020 Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm
Productnaam
Productcode
Producttype
Productgroep

:
:
:
:
:

Artikel
Handengel extra hygiene
51121
Cosmetisch product
Handelsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie
Spec. industrieel/professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel

: Consumentengebruik
: Wijdverbreid gebruik
: Cosmetica

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant
FRISSON
Fazantendreef 10
8251 JR DRONTEN - HOLLAND
T 0031(0)321381149 - F 0031(0)3219843
info@frisson.nl - www.frisson.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer

: 0031(0)321381149

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)
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2

H225

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)

:

Signaalwoord (CLP)
Gevarenaanduidingen (CLP)

GHS02
: Gevaar
: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Opmerkingen

: De genoemde percentages zijn gewichtspercentages (w/w %).

Naam

Productidentificatie

ETHANOL 96%

% w/w
(% w/w)

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

50 – 75

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Propane-1,2-diol
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (NL)

(CAS-Nr) 57-55-6
(EG-Nr) 200-338-0
(REACH-nr) 01-2119456809-23

1–5

Niet ingedeeld

2-phenoxyethanol
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (NL)

(CAS-Nr) 122-99-6
(EG-Nr) 204-589-7
(EU Identificatie-Nr) 603-098-00-9
(REACH-nr) 01-2119488943-21

0,1 – 1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

0,1 – 1

Skin Corr./Irrit. Not classified
Eye Dam./Irrit. Not classified

TRIETHANOLAMINE 99%
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (NL)
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen
EHBO na opname door de mond

:
:
:
:

Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na contact met de ogen

: Irritatie van de ogen.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand

: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures

: Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en
verboden te roken. Contact met de huid en de ogen vermijden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:
"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes
Overige informatie

: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als
het product in de riolering of open water terechtkomt.
: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 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

Hygiënische maatregelen

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 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. Licht
ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik explosieveilige apparatuur.
Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Contact met de huid en de ogen vermijden.
: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen
Opslagvoorwaarden

: Opslag- en opvangreservoir aarden.
: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
TRIETHANOLAMINE 99%
Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

0,5 mg/m³

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)

0 mg/m³

2-phenoxyethanol (122-99-6)
Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)
28-2-2020 (Versie: 1.0)
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Propane-1,2-diol (57-55-6)
Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

168 mg/m³ DNEL (systemisch)

ETHANOL 96%
Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam

Ethanol

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

260 mg/m³

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)

1900 mg/m³

Opmerking (MAC)

Kankerverwekkende stof. H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid
kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de
totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten
naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van
huidcontact worden genomen.

Referentie voorschriften

Arbeidsomstandighedenregeling 2020

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Bescherming van de ogen:
Nauwaansluitende bril

Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken
Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

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
Voorkomen
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
pH
Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1)
Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
28-2-2020 (Versie: 1.0)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vloeibaar
dik vloeibaar.
helder.
karakteristiek.
Geen gegevens beschikbaar
6
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing
-117 °C
78 °C
NL (Nederlands)
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Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Dampspanning
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)
Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Explosiegrenzen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

< 21 °C
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
50000 mm²/s
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Licht ontvlambare vloeistof en damp.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal)
Acute toxiciteit (dermaal)
Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

2-phenoxyethanol (122-99-6)
LD50 oraal

1850 mg/kg lichaamsgewicht

LD50 dermaal rat

14391 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat

LD50 dermaal konijn

> 2214 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: other:Draft IRLG (Interagency
Regulatory Liaison Group) Guidelines for Selected Acute Toxicity Tests (August. 1979)

LD50 dermaal

14391 mg/kg lichaamsgewicht

LC50 inhalatie rat (mg/l)

> 1 mg/l air Animal: rat, Guideline: other:OECD 412

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)

> 1000 mg/l

28-2-2020 (Versie: 1.0)
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Propane-1,2-diol (57-55-6)
LD50 oraal rat

22000 mg/kg

LD50 dermaal konijn

2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen
Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld
pH: 6
: Niet ingedeeld
pH: 6
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

Ernstig oogletsel/oogirritatie

2-phenoxyethanol (122-99-6)
LOAEL (dieren/mannelijk, F1)

≈ 1875 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline:
other:Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB); protocol devised by the
NTP

LOAEL (dieren/vrouwelijk, F1)

≈ 1875 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline:
other:Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB); protocol devised by the
NTP

NOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P)

≈ 1875 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline:
other:Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB); protocol devised by the
NTP

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld

2-phenoxyethanol (122-99-6)
LOAEL (oraal, rat, 90 dagen)

> 700 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

LOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)

> 500 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit

NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)

500 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

Handengel extra hygiene
Viscositeit, kinematisch

50000 mm²/s

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

28-2-2020 (Versie: 1.0)

: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de
lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.
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: Niet ingedeeld
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2-phenoxyethanol (122-99-6)
LC50 vissen 1

344 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

> 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 andere waterorganismen 1

> 500 mg/l waterflea

EC50 andere waterorganismen 2

443 mg/l

Propane-1,2-diol (57-55-6)
LC50 vissen 1

40,613 g/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie
2-phenoxyethanol (122-99-6)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

1,09

Propane-1,2-diol (57-55-6)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

-1,07 @ 20.5 °C and pH 6.2 - 6.4

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
Afvalverwerkingsmethoden
Aanvullende informatie

: Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
: Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

UN 1170

UN 1170

UN 1170

UN 1170

ETHANOL, OPLOSSING
(ETHYLALCOHOL,
OPLOSSING)

ETHANOL, OPLOSSING
(ETHYLALCOHOL,
OPLOSSING)

14.1. VN-nummer
UN 1170

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ETHANOL, OPLOSSING
(ETHYLALCOHOL,
OPLOSSING)

28-2-2020 (Versie: 1.0)

ETHANOL SOLUTION
(ETHYL ALCOHOL
SOLUTION)

Ethanol solution
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Omschrijving vervoerdocument
UN 1170 ETHANOL,
OPLOSSING
(ETHYLALCOHOL,
OPLOSSING), 3, III, (D/E)

UN 1170 ETHANOL
SOLUTION (ETHYL
ALCOHOL SOLUTION), 3,
III

UN 1170 Ethanol solution,
3, III

UN 1170 ETHANOL,
OPLOSSING
(ETHYLALCOHOL,
OPLOSSING), 3, III

UN 1170 ETHANOL,
OPLOSSING
(ETHYLALCOHOL,
OPLOSSING), 3, III

3

3

3

3

III

III

III

III

Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging :
Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

14.3. Transportgevarenklasse(n)
3

14.4. Verpakkingsgroep
III

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Wegtransport
Classificatiecode (ADR)
Bijzondere bepalingen (ADR)
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)
Verpakkingsinstructies (ADR)
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(ADR)
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)
Tankcode (ADR)
Voertuig voor tankvervoer
Vervoerscategorie (ADR)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(ADR)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf
(ADR)
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)
Oranje identificatiebord

:
:
:
:
:
:
:

F1
144, 601
5l
E1
P001, IBC03, LP01, R001
MP19
T2

: TP1
:
:
:
:

LGBF
FL
3
V12

: S2
: 30
:

Code voor beperkingen in tunnels (ADR)

: D/E

Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG)
Beperkte hoeveelheden (IMDG)
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)
Verpakkingsinstructies (IMDG)
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)
Instructies voor tanks (IMDG)
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)
Nr. NS (Brand)
Nr. NS (Verspilling)
Stuwagecategorie (IMDG)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

28-2-2020 (Versie: 1.0)

144, 223
5L
E1
P001, LP01
IBC03
T2
TP1
F-E
S-D
A
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Maatregelen en observaties (IMDG)
Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid
(IATA)
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)
PCA max. netto hoeveelheid (IATA)
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)
Bijzondere bepaling (IATA)
ERG-code (IATA)
Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN)
Bijzondere bepaling (ADN)
Beperkte hoeveelheden (ADN)
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)
Vereiste apparatuur (ADN)
Ventilatie (ADN)
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)
Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID)
Bijzondere bepaling (RID)
Beperkte hoeveelheden (RID)
Uitgezonderde hoeveelheden (RID)
Verpakkingsinstructies (RID)
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (RID)
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(RID)
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)
Tankcodes voor RID-tanks (RID)
Transportcategorie (RID)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)
Expresspakket (RID)
Gevarenidentificatienummer (RID)

: Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to
19% Miscible with water.
: E1
: Y344
: 10L
:
:
:
:
:
:

355
60L
366
220L
A3, A58, A180
3L

:
:
:
:
:
:
:

F1
144, 601
5L
E1
PP, EX, A
VE01
0

:
:
:
:
:
:

F1
144, 601
5L
E1
P001, IBC03, LP01, R001
MP19

: T2
: TP1
:
:
:
:
:

LGBF
3
W12
CE4
30

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
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
15.1.2. Nationale voorschriften
Nederland
ABM categorie
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding

28-2-2020 (Versie: 1.0)

:
:
:
:

B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Afkortingen en acroniemen:
ADN

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de
binnenvaartwegen

ADR

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATE

Acute toxiciteitsschatting

BLV

Biologische grenswaarde

CAS-Nr

Chemical Abstract Service - Nummer

CLP

Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008

DMEL

Afgeleide dosis met minimaal effect

DNEL

Afgeleide dosis zonder effect

EC50

Mediaan effectieve concentratie

EG-Nr

Europese commissie Nummer

EN

Europese standaard

IATA

Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

LC50

Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

LD50

Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)

LOAEL

Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEC

Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEL

Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld

NOEC

Concentratie zonder waargenomen effecten

OEL

Beroepsmatige blootstellingslimiet

PBT

Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

PNEC

Voorspelde concentratie(s) zonder effect

REACH

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

RID

Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

VIB

Veiligheidsinformatieblad

zPzB

Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

WGK

Watergevaarsklasse
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Overige informatie

: AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar
best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik
of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid
terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op
welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en
afdanken van het produkt.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4

Eye Dam./Irrit. Not classified

Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet geclassificeerd

Eye Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Flam. Liq. 2

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2

Skin Corr./Irrit. Not classified

Huidcorrosie/-irritatie Niet geclassificeerd

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008
[CLP]:
Flam. Liq. 2

H225

Op basis van testgegevens

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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