GRACEMATE POPPY - LAVENDER
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Uitgiftedatum: 13/02/2018 Versie: 1.0

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

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Productnaam

: GRACEMATE POPPY - LAVENDER

1.2.

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

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel
1.2.2.

: Luchtverfrisser

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

TRUCK SHOP B.V.
De Corridor 12E
3621 ZB BREUKELEN - THE NETHERLANDS
T +31-346-284848
michel@truck-shop.nl
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Land
België

Organisatie/Bedrijf
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum

Adres
Rue Bruyn
B -1120 Brussels

Noodnummer
+32 70 245 245

Opmerking
-

+31 30 274 88 88

-

c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

Nederland

Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum
(Uitsluitend bestemd omartsen
te informeren bij accidentele
vergiftigingen)

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 2

H225

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
2.2.

Etiketteringselementen

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

:

Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

GHS02

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

Naam

Productidentificatie

%

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

Ethanol

(CAS-Nr) 64-17-5
(EG-Nr) 200-578-6
(EU Identificatie-Nr) 603-002-00-5
(REACH-nr) 01-2119457610-43

25 - 45

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

isopentylacetaat

(CAS-Nr) 123-92-2
(EG-Nr) 204-662-3
(EU Identificatie-Nr) 607-130-00-2

0,5 - 1

Flam. Liq. 3, H226

(CAS-Nr) 140-11-4
(EG-Nr) 205-399-7

0,1 - 1

Aquatic Chronic 3, H412

(CAS-Nr) 141-78-6
(EG-Nr) 205-500-4
(EU Identificatie-Nr) 607-022-00-5

0,1 - 0,5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Productidentificatie

Specifieke concentratiegrenzen

(CAS-Nr) 64-17-5
(EG-Nr) 200-578-6
(EU Identificatie-Nr) 603-002-00-5
(REACH-nr) 01-2119457610-43

(C >= 50) Eye Irrit. 2, H319

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de
werkvloer geldt
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE, NL)

Benzyl-acetaat
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)

Ethylacetaat
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de
werkvloer geldt
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)

Specifieke concentratiegrenzen:
Naam
Ethanol

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. Indien mogelijk dit
veiligheidsinformatieblad (VIB) tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het etiket
tonen.

EHBO na inademing

: Bij onwel voelen een arts raadplegen. Laat het slachtoffer rusten. Het slachtoffer frisse lucht
laten inademen. Indien de symptomen aanhouden, een arts waarschuwen.

EHBO na contact met de huid

: De huid wassen met zachte zeep en water. Indien de symptomen aanhouden, een arts
waarschuwen.

EHBO na contact met de ogen

: Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. In geval van aanhoudende irritatie een oogarts
raadplegen.

EHBO na opname door de mond

: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. De mond spoelen. Onmiddellijk
een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten
4.3.

: Geen, voor zover ons bekend.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

: Verneveld water. droog chemisch poeder. Alcoholbestendig schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen

: Gebruik geen vaste waterstroom aangezien deze uiteen kan spatten en vuur kan verspreiden.

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

: Tijdens de verbranding: Mogelijk vorming van toxische dampen, Koolstofoxiden (CO, CO2).

5.3.

Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand

: Blijf aan de kant waar de wind vandaan komt.

Blusinstructies

: Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. Voorkom verspreiding
van de blusvloeistoffen door deze in te dammen. Niet in het riool of het milieu lozen.

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Volledig beschermende kleding.
Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen
6.1.1.

: Zorg voor een adequate ventilatie. Verwijder alle ontstekingsbronnen.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures

6.1.2.

: Contact met de huid en de ogen vermijden. Niet roken. Geen vlammen, geen vonken. Alle
ontstekingsbronnen verwijderen. In geval van aanzienlijke lozing: Evacueer de mensen uit de
gevarenzone. Alleen bevoegd personeel uitgerust met geschikte beschermende kleding mag
ingrijpen.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
6.2.

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

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom verspreiding van het gemorste product door het in te dammen. Zorg ervoor dat het product niet in het milieu terechtkomt.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

: Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen. Gemorst product opnemen met:
Zand/aarde. Inert absorberend materiaal. Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers
verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.

Reinigingsmethodes

: Restant met veel water wegspoelen.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het
schoonmaken.

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

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden.
Verboden te roken. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Vermijd de accumulatie van elektrostatische ladingen. Gebruik vonkvrij gereedschap. Opslagen opvangreservoir aarden.

Hygiënische maatregelen

: Niet eten, drinken of roken op de werkplek. Na hantering van dit product altijd handen wassen.
Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

: Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking
bewaren. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Tegen
hitte en directe zonnestralen beschermen. Om statische elektriciteit te vermijden moeten de
juiste aardingsprocedures worden gevolgd.

Onverenigbare materialen

: Oxidatieve stoffen. Peroxiden. Alkalimetalen. Aardalkalimetalen. Magnesium. Aluminium.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

Controleparameters

Ethanol (64-17-5)
België
België
België
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Lokale naam
Grenswaarde (mg/m³)
Grenswaarde (ppm)
Referentie voorschriften
Lokale naam
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)
Opmerking (MAC)

Nederland

Referentie voorschriften

Alcool éthylique # Ethanol
1907 mg/m³
1000 ppm
Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002
Ethanol
260 mg/m³
1900 mg/m³
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
Haanduiding. Bij deze stoffen moeten naast
maatregelen tegen inademing ook adequate
maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden
genomen.
Arbeidsomstandighedenregeling 2017

isopentylacetaat (123-92-2)
EU
EU

Lokale naam
IOELV TWA (mg/m³)

Isopentylacetate
270 mg/m³
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isopentylacetaat (123-92-2)
EU
EU
EU
EU
België

IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
Referentie voorschriften
Lokale naam

België
België
België
België
België
Nederland
Nederland
Nederland

Grenswaarde (mg/m³)
Grenswaarde (ppm)
Kortetijdswaarde (mg/m³)
Kortetijdswaarde (ppm)
Referentie voorschriften
Lokale naam
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)
Referentie voorschriften

50 ppm
540 mg/m³
100 ppm
COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Acétates de pentyle tous isomères # Pentyl acetaat,
alle isomeren
270 mg/m³
50 ppm
540 mg/m³
100 ppm
Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002
iso-Pentylacetaat
530 mg/m³
Arbeidsomstandighedenregeling 2017

Benzyl-acetaat (140-11-4)
België
België
België
België

Lokale naam
Grenswaarde (mg/m³)
Grenswaarde (ppm)
Referentie voorschriften

Acétate de benzyle # Benzylacetaat
62 mg/m³
10 ppm
Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002

Ethylacetaat (141-78-6)
EU
EU
EU
EU
EU
EU
België
België
België
België

Lokale naam
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
Referentie voorschriften
Lokale naam
Grenswaarde (mg/m³)
Grenswaarde (ppm)
Referentie voorschriften

Ethyl acetate
734 mg/m³
200 ppm
1468 mg/m³
400 ppm
COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Acétate d’éthyle # Ethylacetaat
1461 mg/m³
400 ppm
Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002

8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Bescherming handen:
Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent). Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de
fabrikant
Bescherming van de ogen:
Bij het risico op het spatten van de vloeistof: Veiligheidsbril met zijkleppen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Indien er geschikte ventilatie is, is het dragen van een ademhalingsbescherming niet noodzakelijk

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: Geen gegevens beschikbaar

Geur

: Lavendel.

Geurdrempelwaarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: Geen gegevens beschikbaar

Snelheid van relatieve verdamping
(Butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: > 35 °C (geschatte waarde)

Vlampunt

: 22 °C
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Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Niet van toepassing

Dampspanning

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid

: Geen gegevens beschikbaar

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Kan mogelijk explosieve damp-luchtmengsels vormen.

Oxiderende eigenschappen

: Volgens de EG-criteria niet-oxidatief.

Explosiegrenzen

: 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 bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke vorming van ontvlambare of explosieve damp-luchtmengsels.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Warmte. Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht. Vermijd de accumulatie van elektrostatische ladingen.
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderende stoffen. Peroxiden. Alkalimetalen. Aardalkalimetalen. Magnesium. Aluminium.
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)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Acute toxiciteit (dermaal)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Ethanol (64-17-5)
LD50 oraal rat
LC50 inhalatie rat

10470 mg/kg (95% Water) (OECD 401 methode)
116,9 - 124,7 mg/l/4u (damp) (equivalent met of gelijk aan beleidsrichtsnoer OECD 403)

isopentylacetaat (123-92-2)
LD50 oraal rat

16600 mg/kg

Benzyl-acetaat (140-11-4)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn

> 2000 mg/kg (OECD 401 methode)
> 5000 mg/kg

Ethylacetaat (141-78-6)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat

4935 mg/kg
> 18000 mg/kg
1600 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
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Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Ethanol (64-17-5)
LOAEL (oraal, rat, 90 dagen)
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)
Gevaar bij inademing

3156 mg/kg lichaamsgewicht/dag
<= 1730 mg/kg lichaamsgewicht/dag
: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Ecologie - algemeen

: Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale
gebruiksomstandigheden.

Acute aquatische toxiciteit

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Chronische aquatische toxiciteit

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Ethanol (64-17-5)
LC50 vissen
EC50 Daphnia
ErC50 (algen)
NOEC (chronisch)
NOEC chronisch algen

13500 - 15300 mg/l/96u (Pimephales promelas)
> 10000 mg/l/48u (Daphnia magna)
275 mg/l/72u (Chlorella vulgaris)
> 10 mg/l/ 21 d (Daphnia magna)
240 mg/l

Benzyl-acetaat (140-11-4)
LC50 vissen
EC50 Daphnia
ErC50 (algen)

4 mg/l/96u (Oryzias latipes)
17 mg/l/48u (Daphnia magna) (OECD 202 methode)
92 mg/l/72u (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201 methode)

Ethylacetaat (141-78-6)
LC50 vissen
EC50 Daphnia
NOEC chronisch schaaldieren

230 mg/l/96u (Pimephales promelas)
717 mg/l/48u (Daphnia magna)
2,4 mg/l/ 21 d (Daphnia magna) (méthode OCDE 211)

12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

Ethanol (64-17-5)
Persistentie en afbreekbaarheid
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 70 % biodegradatie. (20 dagen).
0,93 - 1,67 g O2/g stof
1,99 g O2/g stof

Ethylacetaat (141-78-6)
Persistentie en afbreekbaarheid

100 % biodegradatie /28. dagen.

12.3.

Bioaccumulatie

Ethanol (64-17-5)
BCF
Log Pow
Bioaccumulatie

0,66
-0,35 (20°C)
Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

Ethylacetaat (141-78-6)
Log Pow

0,73

12.4.

Mobiliteit in de bodem

Ethanol (64-17-5)
Ecologie - bodem
13/02/2018
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12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Component
Ethanol (64-17-5)
12.6.

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Conform de huidige wetgeving, voorschriften en besluiten.

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

ADR
14.1.
1993

IMDG

IATA

ADN

RID

1993

1993

VN-nummer
1993

1993

14.2.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
BRANDBARE
FLAMMABLE LIQUID,
FLAMMABLE LIQUID,
VLOEISTOF, N.E.G.
N.O.S. (Ethanol)
N.O.S. (Ethanol)
(Ethanol)

BRANDBARE
VLOEISTOF, N.E.G.
(Ethanol)

BRANDBARE
VLOEISTOF, N.E.G.
(Ethanol)

14.3.
3

Transportgevarenklasse(n)
3

3

3

3

14.4.
II

Verpakkingsgroep
II

II

II

II

Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging :
Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

14.5.
Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR)

: F1

Bijzondere bepaling (ADR)

: 274, 601, 640D

Beperkte hoeveelheden (ADR)

: 1l

Quantités exceptées (ADR)

: E2

Verpakkingsvoorschrift (ADR)

: P001, IBC02, R001

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (ADR)

: MP19

Instructies voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: T7

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP8, TP28

Tankcode (ADR)

: LGBF

Voertuig voor vervoer van tanks

: FL

Transportcategorie (ADR)

: 2

Bijzondere bepalingen voor het vervoer Behandeling (ADR)

: S2, S20

Gevaarnummer (Kemler-nr.)

: 33

Oranje identificatiebord

:

Code tunnelbeperking (ADR)

: D/E
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- Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG)

: 274

Beperkte hoeveelheden (IMDG)

: 1L

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)

: E2

Verpakkingsinstructies (IMDG)

: P001

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)

: IBC02

Instructies voor tanks (IMDG)

: T7

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)

: TP1, TP8, TP28

Nr. NS (Brand)

: F-E

Nr. NS (Verspilling)

: S-E

Stuwagecategorie (IMDG)

: B

MFAG-Nr

: 128

- Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)

: E2

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)

: Y341

PCA beperkte hoeveelheid max. netto
hoeveelheid (IATA)

: 1L

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)

: 353

PCA max. netto hoeveelheid (IATA)

: 5L

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)

: 364

CAO max. netto hoeveelheid (IATA)

: 60L

Bijzondere bepaling (IATA)

: A3

ERG-code (IATA)

: 3H

- Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN)

: F1

Bijzondere bepaling (ADN)

: 274, 601, 640D

Beperkte hoeveelheden (ADN)

: 1L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)

: E2

Vervoer toegestaan (ADN)

: T

Vereiste apparatuur (ADN)

: PP, EX, A

Ventilatie (ADN)

: VE01

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)

: 1

- Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID)

: F1

Bijzondere bepaling (RID)

: 274, 601, 640D

Beperkte hoeveelheden (RID)

: 1L

Uitgezonderde hoeveelheden (RID)

: E2

Verpakkingsinstructies (RID)

: P001, IBC02, R001

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (RID)

: MP19

Instructies voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)

: T7

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)

: TP1, TP8, TP28

Tankcodes voor RID-tanks (RID)

: LGBF

Transportcategorie (RID)

: 2

Expresspakket (RID)

: CE7

Gevarenidentificatienummer (RID)

: 33

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

Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Ethanol is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

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

: Ethanol is aanwezig

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

: Ethanol is aanwezig

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

: Ethanol is aanwezig

15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Gegevensbronnen

: ECHA - European Chemicals Agency. Veiligheidsinformatieblad van de leveranciers.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Aquatic Chronic 3
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3
Eye Irrit. 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Flam. Liq. 3
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
STOT SE 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H225
Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226
Ontvlambare vloeistof en damp
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H412
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008
[CLP]:
Flam. Liq. 2
H225
Beoordeling door deskundigen

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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