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1.1 Productidentificatie  

Identificatie vande stof  

Artikelnummer  

Registratienummer(REACH)  

EG-nummer

CAS-nummer

Citroenzuur monohydraat

X9910.1

01-2119457026-42-xxxx

611-842-9

5949-29-1

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

Relevantgeïdentificeerdegebruiken: Laboratoriumchemicaliën

Analytische en laboratoriumtoepassingen

Niet te gebruiken voor producten die in contact

met voedsel komen. Niet te gebruiken voor privé-

doeleinden (huishouden).

Ontradengebruik:

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Laboratoriumdiscounter 

Zandvoortstraat 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):  

Leverancier (importeur):

:Department Health, Safety and Environment

info@laboratoriumdiscounter.nl

Laboratoriumdiscounter

+31 (0) 255 700 210

info@laboratoriumdiscounter.nl 

www.laboratoriumdiscounter.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Naam Straat Postcode/  
stad

Telefoon Website

Nationaal Vergiftigingen Infor-

matie Centrum

Heidelberglaan 100 3584CX

Utrecht

030 - 274 8888

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

Pagina1 /14Nederland(nl)

mailto:sicherheit@carlroth.de
http://www.carlroth.de/
mailto:info@laboratoriumdiscounter.nl
mailto:info@laboratoriumdiscounter.nl
http://www.laboratoriumdiscounter.nl/


Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Citroenzuur monohydraat ≥99,5%, Foodgrade

artikelnummer: X9910.1

1.5 Importeur

Laboratoriumdiscounter.nl  

Nederland

Telefoon: +31 (0) 255 700210

e-Mail: info@laboratoriumdiscounter.nl

Website: www.labotatoriumdiscounter.nl

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

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

Rubriek Gevarenklasse Catego-
rie

Gevarenklasse en  
categorie

Gevaren-
aanduiding

3.3 Ernstig oogletsel/oogirritatie 2 Eye Irrit. 2 H319

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst

2.2 Etiketteringselementen

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

Signaalwoord Waarschuwing  

Pictogrammen

GHS07

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstigeoogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen 

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbeschermingdragen

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338

P337+P313

BIJCONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een  

aantalminuten;contactlenzenverwijderen, indien mogelijk; blijvenspoelen  

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

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

Signaalwoord: Waarschuwing

Symbool/symbolen
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2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Pagina3 /14Nederland(nl)

3.1 Stoffen

Naam van de stof

Molecuulformule

Molaire massa

REACHreg.nr.  

CAS No

EC No

Citroenzuur monohydraat  

C₆H₈O₇ . H₂O

210,1
g
/mol

01-2119457026-42-xxxx

5949-29-1

611-842-9

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen  

Verontreinigde kleding uittrekken.  

Bij inademing

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

Bij huidcontact

Huidmet water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Bij oogcontact

Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehou-

den. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Bij inslikken

De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen eneffecten

Irritatie

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

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen

water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder

Ongeschikte blusmiddelen

volle waterstraal

2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)

3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanafeen  

redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen ennoodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

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

2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Het pro-

duct is een zuur. Voor weggieten in zuiveringsinstallatie moet men het product neutraliseren.

3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen. Mechanisch opnemen.

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.

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.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke  
bescherming
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Stofontwikkeling 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.

Incompatibele stoffen of mengsels

Let op advies voor opslag van chemische stoffen.

Overweging van ander advies

Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten

Aanbevolen opslagtemperatuur: 15 – 25 °C

3. Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

8.1 Controleparameters  

Nationale grenswaarden

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

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Milieuwaarden

Relevante PNEC en andere drempelwaarden

Eind
-
punt

Drempel-
waarde

Organisme Milieucompartimenten Blootstellingsduur

PNEC 0,44
mg

/l waterorganismen zoet water korte termijn (eenmalig)

PNEC 0,044
mg

/l waterorganismen zeewater korte termijn (eenmalig)

PNEC 1.000
mg

/l waterorganismen rioolwaterzuiveringsinstalla-

ties (STP)

korte termijn (eenmalig)

PNEC 34,6
mg

/kg waterorganismen zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)

PNEC 3,46
mg

/kg waterorganismen zeewatersediment korte termijn (eenmalig)

PNEC 33,1
mg

/kg terrestrische organismen bodem korte termijn (eenmalig)

8.2 Maatregelen ter beheersing vanblootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)  

Bescherming van de ogen/het gezicht
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Veiligheidsbril met zijbescherming dragen.

Bescherming van de huid

• bescherming van de handen

Draaggeschiktehandschoenen.GeschiktzijnvolgensEN374 beproefde handschoenen tegen chemi-

caliën. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicatiesde chemische bestendigheid van de  

boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te  

gaan. De tijden zijn geschatte waarden van metingen bij 22 ° C en permanent contact. Verhoogde  

temperaturen als gevolg van verhitte stoffen, lichaamswarmte enz. En een vermindering van de effec-

tieve laagdiktedoor rekken kan leiden tot een aanzienlijke verkortingvan de doorbraaktijd.Neem in  

geval van twijfel contact op met de fabrikant. Bij een ongeveer 1,5 maal grotere / kleinere laagdikte  

wordt de respectievedoorbraaktijdverdubbeld/ gehalveerd.De gegevenszijn alleen van toepassing  

op de zuivere stof. Bij overdracht op mengsels van stoffen mogen ze alleen als richtlijn worden be-

schouwd.

.

• 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. Deeltjesfilter (EN 143). P1 (filtert minstens  

80% van de luchtpartikels, kleurcode: wit).

Beheersing van milieublootstelling

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
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9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysischetoestand  

Vorm

Kleur  

Geur

Smelt-/vriespunt

Kookpuntofbeginkookpuntenkooktraject  

Ontvlambaarheid

vast  

kristallijn  

wit  

geurloos  

135 –152 °C

>170 °C (langzameontleding)

dit materiaal is brandbaar,maar zal niet gemak-

kelijk vlam vatten

niet bepaald  

niet toepasbaar  

niet bepaald

>170 °C

1,8 (in aqueous solution: 50
g
/l, 25 °C)  

niet relevant

Ondersteen bovensteexplosiegrens  

Vlampunt  

Zelfontbrandingstemperatuur  

Ontledingstemperatuur

pH-waarde  

Kinematischeviscositeit

Oplosbaarheid(eden)

Oplosbaarheid in water >880 
g
/l bij 20 °C

Verdelingscoëfficiënt

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): -1,64 (20 °C) (watervrij)

Dampspanning 0 Pa bij 25 °C

Dichtheid

Bulkdichtheid

1,54 
g
/cm³ bij 20°C

800 –1.000
kg

/m³

Deeltjeskenmerken Geen gegevensbeschikbaar.

Andere veiligheidsparameters 

Oxiderendeeigenschappen

9.2 Overige informatie

Informatie inzakefysischegevarenklassen:

geen

gevarenklassen overeenkomstigGHS  

(fysische gevaren): niet relevant

Er is geen verdere informatie.Andereveiligheidskenmerken:
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
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1. Reactiviteit

Het product is in de geleverde vorm niet in staat een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrij-

king van fijn stof leidt tot gevaar voor een stof stofexplosie.

2. Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabielonder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en  

druk bij opslag enhantering.

3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Heftige reactie met: sterk oxiderend, Reductiemiddelen, Sterke loog

4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >170 °C.

5. Chemisch op elkaar inwerkendematerialen

verschillende metalen

6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008  

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG,CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

Acute toxiciteit

Blootstellings-
route

Eindpunt Waarde Species Methode Bron

oraal LD50 5.400
mg

/kg muis watervrij ECHA

dermaal LD50 >2.000
mg

/kg rat watervrij ECHA

Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid  

Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen.  

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.
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Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

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

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

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

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

• Bij contact met de ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie

• Na inademing

Het inademen van stof kan tot irritatie van de luchtwegen leiden

• Bij contact met de huid

licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie

• Overige informatie

geen

2. Hormoonontregelende eigenschappen

Niet vermeld.

3. Informatie over andere gevaren

Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
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12.1 Toxiciteit

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

Aquatische toxiciteit (acuut)

Eindpunt Waarde Species Blootstellings-
duur

LC50 440
mg

/l vis 48 h

Biologische afbraak

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.2 Proces van de afbreekbaarheid

Theoretisch zuurstofverbruik: 0,6852
mg

/mg

Theoretische hoeveelheid kooldioxide: 1,257 
mg

/mg

Proces van de afbreekbaarheid

Proces Afbraaksnelheid Tijd

biotisch/abiotisch 98 % 2 d
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12.3 Bioaccumulatie

Concentreert zich in organismen niet noemenswaardig.

-1,64 (20 °C) (Watervrij)n-octanol/water (log KOW)

4. Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

5. Resultaten van PBT- enzPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

6. Hormoonontregelende eigenschappen

Niet vermeld.

7. Andere schadelijkeeffecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Deze stofen deverpakkingalsgevaarlijkafvalafvoeren. Inhoud/verpakkingafvoeren overeenkom-

stig de plaatselijke/regionale/nationale/internationalevoorschriften.

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen.

2. Relevante bepalingen inzake afvalpreventie

Detoekenningvandeafvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dientconform AVV branche-enproces-

specifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).

3. Opmerkingen

Afvalwordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnenworden behandelddoor de lokale  

of nationaleafvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevantenationaleof regionale bepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

1. VN-nummer of ID-nummer

2. Juiste vervoersnaam overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN

3. Transportgevarenklasse(n)

4. Verpakkingsgroep

5. Milieugevaren

niet onderworpen aan transport-voorschriften  

niet toegekend

geen

niet toegekend

niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voor-

schriftenvoor transportvangevaarlijkegoederen

6. Bijzondere voorzorgen voor degebruiker

Er is geen verdere informatie.

7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.
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Informatie voor elke van de VN-reglementen

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

niet toegekend

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

Niet onderworpen aan het IMDG.

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie

Niet onderworpen aan het ICAO-IATA.

1.540 /l

100 %
g

VOS-gehalte
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RUBRIEK 15: Regelgeving

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

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)  

Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

niet vermeld

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

Niet vermeld.

Seveso Richtlijn

2012/18/EU (Seveso III)

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

Noten

niet toegekend

Richtlijn decoratieve verven (2004/42/EG)

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

VOS-gehalte 0 %

VOS-gehalte 0 
g
/l

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

niet vermeld

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

niet vermeld

Kaderrichtlijn water (KRW)

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

nietvermeld

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

niet vermeld

Verordening 1005/2009/EG betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

niet vermeld

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

niet vermeld

Nationale voorschriften (Nederland)

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)

Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning

Waterbe-
zwaarlijk-

heid

Aanduiding waterbezwaarlijkheid Saneringsin-
spanning

B (5) weinig schadelijk voor in water levende organismen B
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SZW-lijstCMR-effecten

niet vermeld

Nationale inventarissen

Land Lijst Status

AU AICS stof is gelijst

CA DSL stof is gelijst

CN IECSC stof is gelijst

EU ECSI stof is gelijst

EU REACH Reg. stof is gelijst

JP CSCL-ENCS stof is gelijst

KR KECI stof is gelijst

MX INSQ stof is gelijst

NZ NZIoC stof is gelijst

PH PICCS stof is gelijst

TR CICR stof is gelijst

TW TCSI stof is gelijst

US TSCA stof is gelijst

Legenda

AICS AustralianInventoryofChemicalSubstances

CICR Chemical InventoryandControlRegulation

CSCL-ENCS List ofExistingandNewChemicalSubstances(CSCL-ENCS)

DSL  

ECSI  

IECSC  

INSQ

Domestic Substances List(DSL)

EG-Inventaris (EINECS, ELINCS,NLP)

Inventoryof Existing Chemical SubstancesProducedor Importedin China  

National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory  

NZIoC NewZealandInventoryofChemicals
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Legenda

PICCS PhilippineInventoryofChemicalsandChemicalSubstances(PICCS)  

REACH Reg. REACH geregistreerdestoffen

TCSI  

TSCA
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TaiwanChemicalSubstanceInventory  

Toxic SubstanceControl Act

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor deze stof is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Hetopéén lijnbrengenmetverordening:Verordening (EG)Nr.1907/2006 (REACH),gewijzigddoor  

2020/878/EU

Herstructurering: rubriek 9, rubriek 14

Afkortingen en acroniemen

Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

ADN Accordeuropéenrelatifau transport internationaledesmarchandisesDangereusesparvoiesdenavigati-

on Intérieures (EuropeseOvereenkomst betreffende het internationalevervoervangevaarlijkegoederen  

over de binnenwateren)

ADR Accordeuropéenrelatif au transportinternationaledesmarchandisesDangereusesparroute (Europese  

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

CAS ChemicalAbstractsService(databasevoorchemische stoffenenhununiekenummer,hetCASregistratie-

nummer)

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

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

getal voor stoffen (Europese Unie)

EINECS EuropeanInventoryofExisting CommercialChemical Substances(europeseinventarisvanbestaande  

chemische handelsstoffen)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)

GHS "Wereldwijdgeharmoniseerdsysteemvoorde indeling enetiketteringvanchemische stoffen",ontwik-

keld door de Verenigde Naties

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)

LC50 Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht vanhet materiaal waarbij 50 % van de testob-

jecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval

LD50 Letale dosis50 %: de LD50 komt overeenmet de dosis van een getestestofwaarbij 50 % vande testob-

jecten sterft gedurende een gespecificeerde tijdsinterval

NLP No-Longer Polymer (niet langer polymeer)

PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch

PNEC Voorspelde concentratie zonder effect
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Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen

REACH Registration,Evaluation,AuthorisationandRestrictionofChemicals (registratieenbeoordelingvan,en  

autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

RID Règlementconcernantle transport International ferroviairedesmarchandisesDangereuses(Reglement  

betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederenover het spoor)

SVHC Zeer zorgwekkende stof

VOS Vluchtige organische stoffen

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
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Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening(EG)nr.1272/2008 betreffendedeindeling,etiketteringenverpakking(Classification,La-

bellingandPackaging)vanstoffenenmengsels.Verordening (EG)Nr.1907/2006 (REACH),gewijzigd  

door 2020/878/EU.

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

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Re-

gulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

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

Code Tekst

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige standvan onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitslui-

tend bedoeld voor ditproduct.


