
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%
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1.1 Productidentificatie  

Identificatie vande stof  

Artikelnummer  

Registratienummer(REACH)  

Catalogus nr.

EG-nummer  

CAS-nummer

Calciumhypochloriet

CHC34.1

Deze informatie is niet beschikbaar.  

017-012-00-7

231-908-7

7778-54-3

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

Geïdentificeerde gebruiken: laboratoriumchemicaliën

analytische en laboratoriumtoepassingen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Laboratoriumdiscounter

Zanvoortstraat 75  

1976BN Ijmuiden  

Nederland

Telefoon: +31 (0) 255 700 210

e-mail: info@laboratoriumdiscounter.nl

Website: www.laboratoriumdiscounter.nl

Bevoegde persoon die voor het  

veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is

e-mail (bevoegde persoon)

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Informatiedienst voor noodgevallen

: Department Health, Safety and Environment

: info@laboratoriumdiscounter.nl

Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Indeling overeenkomstig GHS

Rubriek Gevarenklasse Gevarenklasse en ca-
tegorie

Gevaren-
aandui-

ding

2.14 oxiderende vaste stof (Ox. Sol. 2) H272

3.1O acute orale toxiciteit (Acute Tox. 4) H302

3.2 huidcorrosie /-irritatie (Skin Corr. 1B) H314

3.3 ernstig oogletsel/oogirritatie (Eye Dam. 1) H318

4.1A acuut gevaar voor het aquatisch milieu (Aquatic Acute 1) H400

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/  
onderneming
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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

Indeling overeenkomstig GHS

Rubriek Gevarenklasse Gevarenklasse en ca-
tegorie

Gevaren-
aandui-

ding

4.1C chronisch gevaar voor het aquatisch milieu (Aquatic Chronic 1) H410

Aanvullende gevareninformatie

Code Aanvullende gevareninformatie

EUH031 vormt giftig gas in contact met zuren

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signaalwoord Gevaar  

Pictogrammen

GHS03, GHS05,  

GHS07, GHS09

Gevarenaanduidingen

H272

H302

H314

H410

Kan brand bevorderen;oxiderend  

Schadelijk bij inslikken

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen 

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en an-

dere ontstekingsbronnen. Nietroken.

Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.P280

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310  

P370+P378

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een

aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

In geval van brand: blussen met zand - nooit water gebruiken.

Aanvullende gevareninformatie

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering: calcium¬hypochloriet ...% Cl actief, Calciumhy-

droxide

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

Signaalwoord: Gevaar
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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

Symbool/symbolen

Calciumhydroxi-

de

CAS No  

1305-62-0

≤ 3 Skin Irrit. 2 / H315

Eye Dam. 1 / H318

STOTSE3/H335

3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Naam van de Identifica- ge  
stof tie w.-

%

Indeling over-
eenkomstig met  

1272/2008/EG

Pictogram-
men

Specifieke  
concentratie-

grenzen

M-Factoren

calcium¬hypo- CAS No ≤

70  chloriet ...% Cl ac- 7778-54-3

tief

EC No  

231-908-

7

Catalogus nr.  

017-012-00-7

Ox. Sol. 2 / H272  

AcuteTox.4/H302  

SkinCorr.1B/H314  

Eye Dam. 1 / H318  

Aquatic Acute 1 /  

H400

AquaticChronic1/  

H410

EUH031

SkinCorr.1B;  

H314:C≥5 %

Skin Irrit. 2;

H315:1 %≤C< 5

%

Eye Dam. 1;  

H318:3 %≤C< 5

%

EyeIrrit.2;H319:  

0,5 % ≤C < 3 %

M-factor(acuut)

= 10.0

M-factor (chro-

nisch) = 10.0

EC No  

215-137-3

Calciumchloraat CAS No  

10137-74-

3

≤ 2 Ox. Sol. 3 / H272

EC No  

233-378-2

Calciumchloride CAS No  

10043-52-

4

≤ 2 Eye Irrit. 2 / H319

EC No  

233-140-8

Catalogus nr.

017-013-00-2

Opmerkingen

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H- en EUH-zinnen (gevarenaanduidingen).

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden enoogletsel.

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJCONTACTMETDE HUID(of hethaar):Verontreinigdekledingonmiddellijkuittrekken.Huidmetwateraf-

spoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 BIJCONTACTMETDE OGEN:voorzichtigafspoelenmet watergedurendeeenaantalminuten;contactlen-

zen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310  

EUH031

bevat:

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/artsraadplegen.  

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Calcium¬hypochloriet ...% Cl actief,Calciumhydroxide

2.3 Andere gevaren

Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.

Bij inademing

Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk gecontamineerde kleding uittrekken en wassen met polyethy-

leenglycol en vervolgens met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet

behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoe-

len en oogarts consulteren. Onbeschadigd oog beschermen.

Bij inslikken

Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij  

bewustzijn is). Onmiddellijk een arts raadplegen. In hetgeval van inslikkenbestaatgevaarop perfora-

tie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect). Een arts raadplegen.

2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen eneffecten

Corrosie,

Bijoogcontact:Gevaarvoor ernstigoogletsel,Gevaarvoor blindheid,  

Na huidcontact: Veroorzaakt slecht genezende wonden,

Na inslikken: Misselijkheid, Braken, Maagperforatie,

Na inhalatie: Hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden

3. Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

geen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving  

sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)

Ongeschikte blusmiddelen

volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr.1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

Gevaarlijke verbrandingsproducten

In geval van brand kan ontstaan: waterstofchloride (HCl), Kan bij brand giftige koolmonoxidedampen  

produceren.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een re-

delijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak

dragen.

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

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen ennoodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Het dragen van passende beschermingsmiddelen (met inbegrip van de persoonlijke beschermings-

middelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de

eigen kleding te voorkomen. Stof niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dathetproduct in afvoerkanalen,oppervlaktewaterofgrondwater terechtkomt.Verontrei-

nigd waswater terughouden enverwijderen.

3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen.

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Mechanisch opnemen. Tegengaan van stofvorming.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

4. Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek

13.

1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.

• Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van  

diervoeder.

2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Op een droge plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van brand-

bare stoffen.
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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

Incompatibele stoffen of mengsels

Let op advies voor opslag van chemische stoffen.

Overweging van ander advies

• Ventilatievereisten

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.

• Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of-vaten

Aanbevolen opslagtemperatuur: 15 – 25 °C.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

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

Nationale grenswaarden

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk)

Land Stofnaam CAS No Notatie Identifica-
tie

TGG 8
uur  

[mg/m³]

TGG 15
min  

[mg/m³]

Bron

DE calciumdihydroxide 1305-62-0 i AGW 1 2 TRGS 900

EU calciumdihydroxide 1305-62-0 r IOELV 1 4 2017/239

8/  EU

NL calciumdihydroxide 1305-62-0 GW 5 SC-SZW

Notatie

i Inhaleerbaar fractie

r Respirabel fractie

TGG15min Kortetijdswaarde(grenswaardevoorkortstondigeblootstelling):grenswaardedie nietmagwordenoverschreden  

en die geldt, voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)

TGG8 uur Tijd gewogengemiddelde (grenswaardevoorlangdurigeblootstelling):gemeten of berekendopbasis vaneen re-

ferentieperiode van acht uur (behoudens anders vermeld)

Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden

• relevante DNEL´s van bestanddelen van hetmengsel

Naam van de  
stof

CAS No Eind
-
punt

Drempel-
waarde

Beschermings-
doelstelling,  
route van de  
blootstelling

Gebruikt in Blootstellings-
duur

Calciumhydroxide 1305-62-

0

DNEL 4 mg/m³ mens, via inade-

ming

(industriële)  

medewerker

s

acuut - systemisch  

effecten

Calciumhydroxide 1305-62-

0

DNEL 1 mg/m³ mens, via inade-

ming

(industriële)  

medewerker

s

chronisch - syste-

misch effecten

Calciumhydroxide 1305-62-

0

DNEL 1 mg/m³ mens, via inade-

ming

(industriële)  

medewerker

s

chronisch - lokaal ef-

fecten

Calciumhydroxide 1305-62-

0

DNEL 4 mg/m³ mens, via inade-

ming

(industriële)  

medewerker

s

acuut - lokaal effec-

ten

Calciumchloride 10043-

52-4

DNEL 5 mg/m³ mens, via inade-

ming

(industriële)  

medewerker

s

chronisch - lokaal ef-

fecten

Calciumchloride 10043-

52-4

DNEL 10 mg/m³ mens, via inade-

ming

(industriële)  

medewerker

s

acuut - lokaal effec-

ten



Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

• relevante PNEC´s van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof CAS No Eindpunt Drempelwaar-
de

Milieucompar-
timenten

Blootstellingsduur

Calciumhydroxide 1305-62-0 PNEC 0,49
mg

/l water afgifte met tussenpozen

Calciumhydroxide 1305-62-0 PNEC 0,49
mg

/l zoet water korte termijn (eenmalig)

Calciumhydroxide 1305-62-0 PNEC 0,32
mg

/l zeewater korte termijn (eenmalig)

Calciumhydroxide 1305-62-0 PNEC 3 mg/l rioolwaterzuive

-

ringsinstallaties  

(STP)

korte termijn (eenmalig)

Calciumhydroxide 1305-62-0 PNEC 1.080
mg

/kg bodem korte termijn (eenmalig)

8.2 Maatregelen ter beheersing vanblootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)  

Bescherming van de ogen/het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen.

Bescherming van de huid

• bescherming van de handen

Draaggeschiktehandschoenen.GeschiktzijnvolgensEN374 beproefde handschoenentegenchemi-

caliën. Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Er wordt aangeraden om in geval  

vanspecialeapplicatiesdechemische bestendigheidvande bovengenoemde veiligheidshandschoe-

nen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

• soort materiaal

NBR (Nitrilrubber)

• materiaaldikte

>0,11 mm

• doorbraaktijd van hethandschoenmateriaal

>480 minuten (permeatieniveau: 6)

• andere beschermingsmiddelen

Rustperiodenvoor regeneratievan dehuid inlassen.Preventievehuidbescherming (huidbeschermen-

de crèmes) wordtaanbevolen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Adembescherming is noodzakelijk bij: Stofontwikkeling. Filtertoestel (EN 147). Type: B-P2 (combinatie-

filter voor zure gassen en partikels, kleurcode: grauw/wit).

Adembescherming is noodzakelijk bij: Stofontwikkeling. Deeltjesfilter (EN 143). P2 (filtert minstens  

94% van de luchtpartikels, kleurcode: wit).

Beheersing van milieublootstelling

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.
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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

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

Voorkomen

vast (granulaat)  

wit

naar: chloor

Geen gegevensbeschikbaar

Fysischetoestand  

Kleur

Geur  

Geurdrempelwaarde

Andere fysische en chemische parameters

pH-waarde  

Smelt-/vriespunt

Beginkookpuntenkooktraject  

Vlampunt  

Verdampingssnelheid

Ontvlambaarheid(vast,gas)  

Explosiegrenswaarden

•ondersteexplosiegrens(LEL)

•bovenste explosiegrens (UEL)  

Explosiegrenzenvanstofwolken  

Dampspanning

Dichtheid

Dampdichtheid  

Bulkdichtheid  

Relatievedichtheid

11

100 °C

Deze informatie is niet beschikbaar.  

niet toepasbaar

geen gegevens beschikbaar

Dezeinformatie isnietbeschikbaar

deze informatie isniet beschikbaar  

deze informatie isniet beschikbaar  

deze informatie isniet beschikbaar  

Deze informatie is niet beschikbaar.  

2,35 
g
/cm³ bij 20 °C

Deze informatie is niet beschikbaar.  

0,9
kg

/m³

Er isbijdeze eigenschapgeen informatiebeschik-

baar.

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water  

Verdelingscoëfficiënt

n-octanol/water (log KOW)

Zelfontbrandingstemperatuur  

Ontledingstemperatuur  

Viscositeit  

Ontploffingseigenschappen  

Oxiderendeeigenschappen

9.2 Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

inelke verhoudingmengbaar

Deze informatie is niet beschikbaar.

>400 °C

>177 °C

niet relevant (vaste stof)

is niet als ontplofbare stof in te delen  

oxidator



Veiligheidsinformatieblad
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Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

1. Reactiviteit

Oxiderende eigenschap.

2. Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en

druk bij opslag enhantering.

3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Explosierisico: Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Alcoholen, Ethanol, Organische stoffen, Methanol,

Heftige reactiemet: Ammoniumverbindingen, Gehalogeneerde koolwaterstoffen, Fenol,Reductiemid-

delen, Nitroverbinding

4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >177 °C.

5. Chemisch op elkaar inwerkendematerialen

Er is geen verdere informatie.

Vrijkomen van giftige materialen met

water - zuren

6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten  

Acute toxiciteit

• Acute toxiciteitsschatting (ATE)

oraal 850
mg

/kg

• Acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof CAS No Blootstellingsroute ATE

calcium¬hypochloriet ...% Cl actief 7778-54-3 oraal 850
mg

/kg
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Huidcorrosie/-irritatie  

Veroorzaakt ernstige brandwonden.  

Ernstig oogletsel/oogirritatie  

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen.

Blootstellingsrou-
te

Eindpunt Waarde Species Bron

oraal LD50 850
mg

/kg rat

dermaal LD50 >2.000
mg

/kg konijn



Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr.1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

Samenvatting van de evaluatie van CMR-eigenschappen

Isniet als mutageen in geslachtscellen,noch als kankerverwekkend noch als giftigestof voor de  

voortplanting in te delen

• Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmaligeblootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

• Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaaldeblootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

• Na inslikken

In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend ef-

fect)

• Bij contact met de ogen

veroorzaakt brandwonden, Veroorzaakt ernstig oogletsel, gevaar voor blindheid

• Na inademing

hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden, pulmonair oedeem

• Bij contact met de huid

veroorzaakt ernstige brandwonden, veroorzaakt slecht genezende wonden

Overige informatie

Geen
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aquatische toxiciteit (acuut)

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Eindpunt Waarde Species Bron Blootstel-
lingsduur

LC50 0,049
mg

/l vis 96 h

EC50 0,11
mg

/l daphnia magna 48 h

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof CAS No Eindpunt Waarde Species Blootstel-
lingsduur

calcium¬hypochloriet

...% Cl actief

7778-54-3 EC50 0,11
mg

/l daphnia magna 48 h

calcium¬hypochloriet

...% Cl actief

7778-54-3 LC50 0,13
mg

/l regenboogforel  

(Oncorhynchus  

mykiss)

96 h

calcium¬hypochloriet

...% Cl actief

7778-54-3 LC50 0,088
mg

/l Pimephales pro-

melas

96 h
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artikelnummer: CHC34.1

Naam van de stof CAS No Eindpunt Waarde Species Blootstel-
lingsduur

Calciumhydroxide 1305-62-0 LC50 50,6
mg

/l vis 96 h

Calciumhydroxide 1305-62-0 EC50 49,1
mg

/l ongewervelde  

aquatischeorga-

nismen

48 h

Calciumhydroxide 1305-62-0 ErC50 184,6
mg

/l alg 72 h

Calciumchloride 10043-52-4 LC50 4.630
mg

/l vis 96 h

Calciumchloride 10043-52-4 EC50 2.900
mg

/l alg 72 h

Calciumchloride 10043-52-4 ErC50 >4.000
mg

/l alg 72 h
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Aquatische toxiciteit (chronisch)

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof CAS No Eindpunt Waarde Species Blootstel-
lingsduur

Calciumhydroxide 1305-62-0 LC50 53,1
mg

/l ongewervelde  

aquatischeorga-

nismen

14 d

Calciumhydroxide 1305-62-0 EC50 300,4
mg

/l micro-

organis-

men

3 h

Calciumchloride 10043-52-4 EC50 610
mg

/l ongewervelde  

aquatischeorga-

nismen

21 d

Calciumchloride 10043-52-4 LC50 920
mg

/l ongewervelde  

aquatischeorga-

nismen

21 d

2. Proces van de afbreekbaarheid

De methoden met betrekking tot het vaststellenvan de biologischeafbreekbaarheidzijn voor anorga-

nischestoffen niet van toepassing.

3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

4. Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

5. Resultaten van PBT- enzPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

6. Andere schadelijkeeffecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.



Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

Calciumhypochloriet ≥65%

artikelnummer: CHC34.1

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Deze stofen deverpakkingalsgevaarlijkafvalafvoeren. Inhoud/verpakkingafvoeren overeenkom-

stig de plaatselijke/regionale/nationale/internationalevoorschriften.

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afvalniet indegootsteenwerpen.Voorkom lozing in hetmilieu. Vraag om speciale instructies/veilig-

heidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het isgevaarlijkeafval; alleengoedgekeurde verpakkingen(bv. overeenkomstig ADR)mogen worden  

gebruikt.

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afvalniet indegootsteenwerpen.Voorkom lozing in hetmilieu. Vraag om speciale instructies/veilig-

heidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het isgevaarlijkeafval; alleengoedgekeurde verpakkingen(bv. overeenkomstig ADR)mogen worden  

gebruikt.

2. Relevante bepalingen inzake afvalpreventie

Detoekenningvandeafvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dientconform AVV branche-enproces-

specifiek plaats tevinden.

3. Opmerkingen

Afvalwordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnenworden behandelddoor de lokale  

of nationaleafvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevantenationaleof regionale bepalingen.

1748

CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG

1. VN-nummer

2. Juistevervoersnaamovereenkomstigde  

modelreglementen van deVN

Gevaarlijkebestanddelen

3. Transportgevarenklasse(n)

Calcium¬hypochloriet ...% Clactief

Klasse

4. Verpakkingsgroep

5. Milieugevaren

5.1 (oxiderendestoffen)

II (middelmatig gevaarlijkestof)

gevaarvoorhetaquatischmilieu (calcium¬hypo-

chloriet ...% Clactief)

6. Bijzondere voorzorgen voor degebruiker

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
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14.8 Informatie voor elke van deVN-reglementen

•Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/  
ADN)

VN-nummer

Juistevervoersnaam

Gegevens ophet vervoersdocument
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1748

CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG

UN1748, CALCIUMHYPOCHLORIET,DROOG,5.1,

II, (E), gevaarlijk voor het milieu

5.1

O2  

II

5.1 + "vis en boom"

Klasse  

Classificatiecode  

Verpakkingsgroep  

Gevaarsetiketten

Milieugevaren  

Bijzondere bepalingen

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)  

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)  

Vervoerscategorie  

Tunnelbeperkingscode  

Gevaarsindentificatienummer (GEVI)

ja (gevaar voor het aquatisch milieu)  

314

E2

1 kg

2

E  

50

• Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)

VN-nummer

Juistevervoersnaam

Gegevensophet vervoersdocument (shipper's  

declaration)

Klasse

Mariene verontreiniger(Marine Pollutant)  

Verpakkingsgroep

Gevaarsetiketten

1748

CALCIUM HYPOCHLORITE,DRY

UN1748, CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, 5.1,  

II, MARIENE VERONTREINIGER

5.1

ja (P) (gevaar voor het aquatischmilieu)  

II

5.1 + "vis en boom"

Bijzondere bepalingen  

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)  

Gelimiteerdehoeveelheden (LQ)  

EmS

Stuwage categorie

314

E2

1 kg

F-H,S-Q  

D
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Segregatiegroep 8 -Hypochlorieten

• Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR)

1748

Calciumhypochloriet, droog

UN1748, Calciumhypochloriet, droog, 5.1, II

VN-nummer

Juistevervoersnaam

Gegevensophet vervoersdocument (shipper's  

declaration)

Klasse

Milieugevaren  

Verpakkingsgroep  

Gevaarsetiketten

5.1

ja (gevaar voor het aquatisch milieu)  

II

5.1

Bijzondere bepalingen  

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)  

Gelimiteerdehoeveelheden (LQ)

A138  

E2

2,5 kg

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

• Verordening 649/2012/EU betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC)

Naam volgens inventa-
ris

Registratie type Opmer-
kingen

Catego-
rie /  

subca-
tegorie

Ge-
bruiks-
beper-

king

KN-Co-
de

HS-
co-
de

KodHS
- mies-
zaniny  
zawiera  

jące  
sub-

stancję

calcium chlorate Bijlage I - deel 1 p(1) b 2829 19

00

calcium chlorate Bijlage I - deel 2 2829 19

00

Legenda

b

bijlage I-

deel 1  

bijlage I-

deel 2  

p(1)

Gebruiksbeperking:verbod(voordebetrokkencategorieën/subcategorie(ën)),krachtensdewetgevingvande  

Unie

Lijst van chemische stoffen die aan de procedure van kennisgeving van uitvoer zijn onderworpen

Lijst van chemische stoffen die voor PIC-kennisgeving in aanmerking komen  

Subcategorie: p(1) - bestrijdingsmiddel in de groep gewasbeschermingsmiddelen

• Verordening 1005/2009/EG betreffende de ozonlaag afbrekendestoffen

Geen van de bestanddelen is vermeld.

• Verordening 850/2004/EG betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

Geen van de bestanddelen is vermeld.
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• Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlageXVII

Naam van de stof CAS No Gew.-% Registratie type Beperkings-
voorwaar-

den

Nr.

Calciumchloride 2 1907/2006/EC bijlage  

XVII

R3 3

Calciumhydroxide 3 1907/2006/EC bijlage  

XVII

R3 3

calcium¬hypochloriet...%Clac-

tief

70 1907/2006/EC bijlage  

XVII

R3 3
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Legenda
R3 1. Mogen niet worden gebruikt:

-in siervoorwerpenbestemdomlicht- ofkleureffectenteverkrijgendoorverschillendefasen,bijvoorbeeldin  

sfeerlampen en asbakken,

- in scherts- enfopartikelen,

-in spelenvooreen ofmeer personenof in alle voorwerpendie bestemdzijn om als zodanig te wordengebruikt,  

zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.

2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel wordengebracht.

3.Mogenniet in de handelwordengebrachtalszij eenkleurstofbevatten, tenzijdat omfiscale redenenvereist is,  

of een geurstof of beide, en als zij:

- als brandstof kunnen wordengebruikt in decoratieveolielampendie bestemdzijn voorhet grotepubliek,en

- gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden gekenmerkt.

4.Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht

indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake

decoratieve olielampen (EN14059).

5. Onverminderdde toepassingvananderecommunautairebepalingen inzake de indeling, verpakkingenetiket-

tering van gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in

de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:

a) lampoliëndiemet R65 ofH304wordengekenmerkt envoorhetgrotepubliekbestemdzijn,moetenzichtbaar,

leesbaaren onuitwisbaar de volgendevermeldingen dragen: „Lampendie met deze vloeistofgevuldzijn buiten  

het bereikvankinderenhouden”;en, uiterlijk op1december2010, „Eenklein slokjelampolie- ofnogmaarzuigen  

aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;

b)aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek be-

stemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: „Een

klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;

c)lampoliënen aanmaakvloeistoffenvoorbarbecuesdie met R65 ofH304wordengekenmerkten voorhet grote  

publiekbestemdzijn,wordenuiterlijkop1december2010verpaktinzwarteondoorzichtigerecipiëntenvanmaxi-

maal 1 l.

6.Uiterlijkop1juni2014verzoektdeCommissiehetEuropeesAgentschapvoorchemischestoffenovereenkom-

stig artikel69 vandezeverordeningeendossier samen testellenmet het doel aanmaakvloeistoffenvoorbarbe-

cues en brandstofvoorsierlampendie met R65 of H304 wordengekenmerkten voorhet grotepubliek bestemd  

zijn, indien nodig te verbieden.

7.Natuurlijkepersonenof rechtspersonendie lampoliënenaanmaakvloeistoffenvoorbarbecuesdie met R65 of  

H304wordengekenmerkt,voorhet eerst in dehandel brengen,verstrekkende bevoegdeautoriteit in debetrok-

ken lidstaatuiterlijk op1december2011en daarnaelk jaargegevensoveralternatievenvoor lampoliënen aan-

maakvloeistoffenvoorbarbecuesdie met R65 ofH304wordengekenmerkt.De lidstatenstellendiegegevenster  

beschikking van deCommissie.

• Beperkingen overeenkomstig REACH, TitelVIII

Geen.

• Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV)/SVHC - kandidaat lijst

geen van de bestanddelen is vermeld

• Seveso Richtlijn

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gevaarlijke stof/gevarencategorieën Drempelwaarden (ton) voor toepassing
van voorschriften voor lagedrempelin-
richtingen en hogedrempelinrichtingen

Noten

P8 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen 50 200 55)

Notatie

55) Oxiderende vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, of oxiderende vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3
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•Richtlijn 75/324/EEG betreffende  
aërosols

Vulpartij

Richtlijn decoratieve verven (2004/42/EG)

Richtlijn over industrieemissie (VOS, 2010/75/EU)

VOS-gehalte 0 %

VOS-gehalte
Watergehalte werd afgetrokken

0 
g
/l

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in  
elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) - Bijlage II

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Verordening 166/2006/EG betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot  
en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling vaneen kader voor communautaire maatregelen  
betreffende het waterbeleid

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Verordening 98/2013/EU over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor  
explosieven

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening 111/2005/EC houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de  
Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

geen van de bestanddelen is vermeld

Nationale voorschriften (Nederland)

• Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen enpreparaten (ABM)

Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning

A zeer vergiftig voor in water levende organismen kan in aquatischemilieu op lan- A

(1) ge termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

niet vermeld

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Nationale inventarissen

Land Nationale inventarissen Status

AU AICS niet alle bestanddelen zijn vermeld

CA DSL niet alle bestanddelen zijn vermeld

CN IECSC niet alle bestanddelen zijn vermeld

EU ECSI alle bestanddelen zijn vermeld

EU REACH Reg. niet alle bestanddelen zijn vermeld

0%

0
g
/l

VOS-gehalte
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Land Nationale inventarissen Status

JP CSCL-ENCS alle bestanddelen zijn vermeld

KR KECI alle bestanddelen zijn vermeld

MX INSQ alle bestanddelen zijn vermeld

NZ NZIoC alle bestanddelen zijn vermeld

PH PICCS alle bestanddelen zijn vermeld

TR CICR niet alle bestanddelen zijn vermeld

TW TCSI alle bestanddelen zijn vermeld

US TSCA niet alle bestanddelen zijn vermeld
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Legenda

AICS AustralianInventoryofChemicalSubstances

CICR Chemical InventoryandControlRegulation

CSCL-ENCS List ofExistingandNewChemicalSubstances(CSCL-ENCS)

DSL  

ECSI  

IECSC  

INSQ

Domestic Substances List(DSL)

EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)

Inventoryof Existing Chemical SubstancesProducedor Importedin China  

National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC NewZealandInventoryofChemicals

PICCS PhilippineInventoryofChemicalsandChemicalSubstances  

REACH Reg. REACH geregistreerdestoffen

TCSI  

TSCA

TaiwanChemicalSubstanceInventory  

Toxic SubstanceControl Act

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heids-
rele-
vante

1.1 Registratienummer (REACH):  

niet relevant (mengsel)

Registratienummer (REACH):

Deze informatie is niet beschikbaar.

ja

2.1 Indeling overeenkomstig GHS:  

verandering in de lijst (tabel)

ja

2.1 Opmerkingen:

Zie RUBRIEK 16 voorde volledige tekstvanH-

en EUH-zinnen(gevarenaanduidingen).

ja

2.2 Pictogrammen:

verandering in de lijst (tabel)

ja

2.2 Gevarenaanduidingen:  

veranderingindelijst (tabel)

ja

2.2 Voorzorgsmaatregelen - preventie:  

verandering in de lijst (tabel)

ja

2.2 Voorzorgsmaatregelen - reactie:  

verandering in de lijst (tabel)

ja

2.2 Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering:  

calcium¬hypochloriet ...% Cl actief, calciumdihy-

droxide

Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering:  

calcium¬hypochloriet ...% Cl actief, Calciumhy-

droxide

ja
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Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heids-
rele-
vante

2.2 Etiketteringvanpakkettenmet eentotale in-

houd van ten hoogste 125 ml:

verandering in de lijst (tabel)

ja

2.2 bevat:

Calcium¬hypochloriet ...% Cl actief, Calciumdi-

hydroxide

bevat:

Calcium¬hypochloriet ...% Cl actief, Calciumhy-

droxide

ja

3.2 Beschrijving van het mengsel:  

verandering in de lijst (tabel)

ja

8.1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstel-

ling (grenzenvoordeblootstellingophetwerk):  

verandering in de lijst (tabel)

ja

8.1 •relevanteDNEL´s vanbestanddelenvanhet  

mengsel:

verandering in de lijst (tabel)

ja

8.1 •relevantePNEC´svanbestanddelenvanhet  

mengsel:

verandering in de lijst (tabel)

ja

14.3 Transportgevarenklasse(n) Transportgevarenklasse(n):

class 5.1 hazard - oxidizing substances

ja

14.8 Mariene verontreiniger (Marine Pollutant):  

ja (gevaar voor het aquatisch milieu)

Mariene verontreiniger (Marine Pollutant):  

ja (P) (gevaar voor het aquatisch milieu)

ja

14.8 •InternationaleOrganisatievoorBurgerlucht-

vaart (ICAO-IATA/DGR)

ja

14.8 VN-

nummer:  

1748

ja

14.8 Juiste vervoersnaam:  

Calciumhypochloriet,droog

ja

14.8 Gegevensophetvervoersdocument(shipper's  

declaration):

UN1748, Calciumhypochloriet, droog, 5.1, II

ja

14.8 Klasse

:

5.1

ja

14.8 Milieugevaren:

ja (gevaar voor het aquatisch milieu)

ja

14.8 Verpakkingsgroe

p:  II

ja

14.8 Gevaarsetikette

n:  5.1

ja

14.8 Gevaarsetiketten:  

veranderingindelijst (tabel)

ja

14.8 Bijzondere bepalingen:  

A138

ja

14.8 Vrijgestelde hoeveelheden (EQ):  

E2

ja

14.8 Gelimiteerde hoeveelheden (LQ):  

2,5 kg

ja
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Afkortingen en acroniemen

Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

2017/239

8/  EU

Richtlijnvanhet EuropeesParlementendeRaadtotwijzigingvanRichtlijn2004/37/EGbetreffendede be-

scherming vande werknemers tegende risico’s vanblootstellingaancarcinogeneofmutageneagentiaop  

het werk

Acute Tox. acute toxiciteit

ADN Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation

Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over

de binnenwateren)

ADR Accordeuropéenrelatif au transport internationale desmarchandisesDangereusesparroute (Europese  

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

AGW grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

Aquatic Acute acuut gevaar voor het aquatisch milieu

AquaticChro-

nic

chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

ATE acute toxiciteitsschatting

CAS ChemicalAbstractsService(databasevoorchemische stoffenenhun uniekenummer,het CASregistratie-

nummer)

catalogus nr. hetcatalogusnummerisdeindeel3vanbijlageVIbijVerordening(EG)nr.1272/2008gebruikteidentifica-

tiecode

CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Label-

ling and Packaging) van stoffen en mengsels

CMR Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch

DGR Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (afgeleide dosis met minimaal effect)

DNEL Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)

EC No HetEG-register (EINECS, ELINCSen het NLP-register) is de bronvoor hetzevencijferige EC-getal als kenge-

tal voor stoffen (EuropeseUnie)

EINECS EuropeanInventoryofExistingCommercialChemical Substances(europeseinventarisvanbestaandeche-

mische handelsstoffen)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EmS Emergency Schedule (rampenplan)

Eye Dam. veroorzaakt ernstig oogletsel

Eye Irrit. irriterend voor ogen

GHS "Wereldwijdgeharmoniseerdsysteemvoorde indelingenetiketteringvanchemische stoffen",ontwikkeld  

door de VerenigdeNaties

HS HarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem(HarmonizedSystem,drawnup bytheWorldCust-

oms Organisation)

IATA International Air Transport Association

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)

IOELV indicatieve grenswaard voor beroepsmatige blootstelling

KN-Code gecombineerde nomenclatuur

MARPOL InternationaalVerdragter voorkoming vanverontreiniging doorschepen (afk. vanmarieneverontreiniger)
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Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

M-factor een vermenigvuldigingsfactor. Deze is van toepassing op de concentratie van een stof die ingedeeld is als

gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acuut categorie 1 of chronisch categorie 1, en die gebruikt wordt om

middels de sommatiemethode de indeling te bepalen van een mengsel waarin de stof aanwezig is

NLP No-Longer Polymer (niet langer polymeer)

Ox. Sol. oxiderende vaste stof

PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch

PNEC voorspelde concentratie zonder effect

REACH Registration,Evaluation,AuthorisationandRestrictionofChemicals (registratieenbeoordelingvan,enau-

torisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

RID Règlementconcernant le transport International ferroviairedesmarchandisesDangereuses(Reglementbe-

treffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)

SC-SZW Staatscourant:RegelingvandeMinistervanSocialeZaken enWerkgelegenheidtotwijzigingvande Ar-

beidsomstandighedenregeling

Skin Corr. huidcorrosief

Skin Irrit. huidirriterend

STOT SE specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

SVHC zeer zorgwekkende stof

TGG 15 min kortetijdswaarde

TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

VOS vluchtige organische stoffen

zPzB zeer persistent en zeer bioaccumulerend
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Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

- Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU

- Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)

- Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 2 en 3 vermeld)

Code Tekst

H272 kan brand bevorderen; oxiderend

H302 schadelijk bij inslikken

H314 veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H315 veroorzaakt huidirritatie

H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H400 zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
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Disclaimer

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens  

overeenkomen met onze kennisstandten tijdevan de druk.De informatie moeten aanwijzingen voor  

deveiligeomgang met het in dit veiligheidsbladgenoemde productbij opslag,verwerking, transport  

en afvalverwerking bevatten.De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover  

het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheids-

bald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
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