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

HORNBACH Metaal grondverf mat

1.1. Productidentificatie

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

Gebruik van de stof of het mengsel

Oplosmiddelhoudende grondlaag

Geen, gebruik volgens bestemming.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Hornbach Baumarkt AGFirma:

Weg: Hornbachstraße 11

Plaats: D-76879 Bornheim

Telefoon: +49 6348 6000

E-mail (Contactperson): gefahrstoff@hornbach.com

Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 302748888 

(Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftgingen) +31 

320- 285356 (Kantooruren 08.00 - 16.30 uur)

1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Gevarenaanduidingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

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

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

Huid met water afspoelen of afdouchen.

Voorzorgsmaatregelen

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

      EUH211:Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden 

gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels
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Er is geen informatie beschikbaar.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-classificatie

15 - < 20 %13463-67-7 Titaanwit

236-675-5 01-2119489379-17

Carc. 2; H351

15 - < 20 %koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

919-857-5 01-2119463258-33

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

5 - < 10 %koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten

918-481-9 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

0,1 - < 1 %77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

201-074-9 01-2119486799-10

Repr. 2; H361fd

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr. EG-Nr.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

13463-67-7 236-675-5 15 - < 20 %Titaanwit

dermaal:  LD50 = >10000 mg/kg; oraal:  LD50 = >5000 mg/kg   Carc. 2; H351: >= 100 - 100

919-857-5 15 - < 20 %koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

inhalatief:  LC50 = >4951 mg/l (dampen); dermaal:  LD50 = >5000 mg/kg; oraal:  LD50 = >5000 

mg/kg

918-481-9 5 - < 10 %koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten

inhalatief:  LC50 = 8500 mg/l (dampen); dermaal:  LD50 = >5000 mg/kg; oraal:  LD50 = >6000 

mg/kg

77-99-6 201-074-9 0,1 - < 1 %1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

inhalatief:  LC50 = 850 mg/l (dampen); dermaal:  LD50 = 10000 mg/kg; oraal:  LD50 = 14700 

mg/kg

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding uittrekken. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp 

inroepen. Bij allergische verschijnselen, vooral op het gebied van de ademhaling, direct een arts consulteren. 

Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

Algemeen advies

 Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket 

tonen). Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij inademing
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Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met polyethyleenglycol en vervolgens met veel water. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: 

een arts raadplegen. Onmiddellijk afspoelen met: Water Niet afwassen met: Oplosmiddelen/Verdunningen

Bij aanraking met de huid

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren. Bij 

oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts 

consulteren.

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen 

iets oraal toedienen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Alifatische koolwaterstoffen hebben volgens literatuuraanwijzingen een licht irriterend effect op de huid en 

slijmvliezen, zijn ontvettend voor de huid en bedwelmend. Bij direct contact met het longweefsel (bijv. door 

aspiratie) is een longontsteking mogelijk. Door directe blootstelling aan het longweefsel (bijv. Door afzuiging) is 

longontsteking mogelijk.

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

Symptomatische behandeling. Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Watersproeistraal, Kooldioxide (CO2), Schuim, Bluspoeder. alcoholbestendig schuim., Kooldioxide (CO2), 

Bluspoeder, Waternevel

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

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

Ontvlambaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. In geval van brand kan ontstaan: 

stikstofoxide (NOx)

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. In geval van brand: 

Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Ter bescherming van personen en koeling van 

containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. 

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. 

Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen. Er moet een noodkoeling worden voorzien voor 

het geval dat er een omgevingsbrand zou uitbreken. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten 

lopen.

Bijkomend advies

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. 

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende 

ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

Algemene informatie

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen. Explosierisico Bij het uittreden van gas of het 

binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen. 

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
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Afvalverwijdering: zie rubriek 13

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het 

opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. geen

Overige informatie

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13 geen

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel 

niet inademen. Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen. Slijstof niet 

inademen. Geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

Advies voor veilig hanteren

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische 

elektriciteit. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - Niet roken. De dampen van het product zijn zwaarder dan lucht en kunnen op de grond, 

in putten, riolen en kelders in hogere concentraties samenkomen. Dampen kunnen met lucht een explosief 

mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

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

In goed gesloten verpakking bewaren. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van 

warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Zorgdragen voor 

voldoende ventilatie van de opslagruimte. Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Niet samen opslaan met: Oxiderend middel. Pyrofore of zelfontbrandende stoffen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen ofparaten

Tegen zonlicht beschermen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Kleur

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uurTalk (asbestvrij) (respirabel)14807-96-6 0,25 Publiek

TGG 8 uur-Titaandioxide13463-67-7 10 Privaat

TGG 8 uur-Trimethylolpropaan77-99-6 5 Privaat
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DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

13463-67-7 Titaanwit

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 10

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 700

koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 300 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 900 mg/m³

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 300 mg/kg lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 300 mg/kg lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 871 mg/m³

koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 300 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 300 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 300 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 900 mg/m³

77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 3,3 mg/m³

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 0,94 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 0,58 mg/m³

Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 0,34 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 0,34 mg/kg lg/dag

PNEC-waarden

Naam van de stofCAS-Nr.

Milieucompartiment Waarde

13463-67-7 Titaanwit

Zoetwater 0,127 mg/l

Zoet water (afgifte met tussenpozen) 0,61 mg/l

Zeewater 1 mg/l

Zoetwatersediment 1000 mg/kg

Zeewatersediment 100 mg/kg

Micro-organismen in rioolwaterzuivering 100 mg/l

Bodem 100 mg/kg

77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel 

niet inademen.

Passende technische maatregelen

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de 

pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of 

drinken tijdens gebruik.

Hygiënische maatregelen
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Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Neem BG-regel 192 in acht "Gebruik van oog- en 

gelaatsbescherming". Dichtsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met 

CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen 

chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid 

speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen 

chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de 

handschoenenfabrikant te laten informeren. Neem BG-regel 195 in acht "Gebruik van beschermende 

handschoenen". Geschikt materiaal: nitriel. Materiaaldikte 0,15 mm, Doorbraaktijd >480 min. Eventueel 

katoenen oderhandschoenen gebruiken.

Bescherming van de handen

Draag geschikte beschermende kleding. lichte beschermende kleding

Bescherming van de huid

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Observeer BG-regel 190 "Gebruik van 

ademhalingsapparatuur". Adembescherming is noodzakelijk bij: sproeiprocedure. Combinatiefilterapparaat

Bescherming van de ademhalingsorganen

VloeibaarFysische toestand:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: zie kleur op het etiket van de verpakking

naar: Oplosmiddelen/VerdunningenGeur:

pH: na

Toestandsveranderingen

niet bepaaldSmeltpunt/vriespunt:

120 °CKookpunt of beginkookpunt en 

kooktraject:

niet van toepassingSublimatiepunt:

niet van toepassingVerwekingspunt:

niet van toepassingPourpoint:

42 °CVlampunt:

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Zelfonderhoudende verbranding

Ontvlambaarheid

niet van toepassingvast/vloeibaar:

niet van toepassinggas:

niet bepaaldOnderste ontploffingsgrens:

niet bepaaldBovenste ontploffingsgrens:

Zelfontbrandingstemperatuur

niet bepaaldvast:

niet bepaaldgas:

niet bepaaldOntledingstemperatuur:

Niet brandbevorderend.

Oxiderende eigenschappen

>0,1 hPaDampspanning:

Dichtheid: 1,43 g/cm³

Wateroplosbaarheid: niet van toepassing
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Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

niet bepaald

niet bepaaldVerdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

> 20,50 mm²/sViscositeit / kinematisch:

Uitlooptijdteit: 160

Relatieve dampdichtheid: niet bepaald

Verdampingssnelheid: niet bepaald

<3%Oplosmiddel separatie-test:

25,79 %Oplosmiddel-gehalte:

9.2. Overige informatie

niet bepaaldVaststofgehalte:

geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Ontvlambaar. Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Dampen kunnen met 

lucht een explosief mengsel vormen. Beschermen tegen hitte en vorst. Product niet laten indrogen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Oxidatiemiddelen, Zuur

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

geen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

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

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

13463-67-7 Titaanwit

RatLD50 >5000 

mg/kg
oraal OESO 425

KonijnLD50 >10000 

mg/kg
dermaal

koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

RatLD50 >5000 

mg/kg
oraal

KonijnLD50 >5000 

mg/kg
dermaal

inademing (4 h) damp LC50 >4951 

mg/l

Rat

koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten

RatLD50 >6000 

mg/kg
oraal OESO 401

RatLD50 >5000 

mg/kg
dermaal OESO 402

inademing (4 h) damp LC50 8500 mg/l Rat OESO 403

77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

KonijnLD50 14700 

mg/kg
oraal

KonijnLD50 10000 

mg/kg
dermaal

inademing (4 h) damp LC50 850 mg/l Rat

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Irritatie en corrosiviteit

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Na langdurigere inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. 

optreden.

Specifieke werking in de dierproef

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Bijkomend advies m.b.t. tests

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Er is geen informatie beschikbaar.
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CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

Titaanwit13463-67-7

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 >10000 

mg/l

Cyprinus carpio 

(Karper)

OESO 203

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 >100 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia magna (grote 

watervlo)

koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 >100 

mg/l

Acute (kortdurende) 

vistoxiciteit

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia pulex 

(watervlo)

NOEC >100 

mg/l

Acute (kortstondige) 

toxiciteit voor algen en 

cyanobacteriën

Algentoxiciteit

Acute 

bacteriëntoxiciteit

  (EC50 >100 

mg/l)

3 h

koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 2200 

mg/l

Dikkopelrits

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 >1000 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 >1000 

mg/l

Daphnia magna (grote 

watervlo)

NOEC 1000 

mg/l

3 d Pseudokirchneriella 

subcapitata

OESO 201Algentoxiciteit

1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane77-99-6

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 1000-

10000 mg/l

Alburnus alburnus 

(alver)

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 1000-

10000 mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 13000 

mg/l

Daphnia magna (grote 

watervlo)

NOEC 1000 

mg/l

3 d niet bepaaldAlgentoxiciteit

Crustaceatoxiciteit NOEC 1000 

mg/l

21 d niet bepaald

Acute 

bacteriëntoxiciteit

  (EC50 1000 

mg/l)

3 h niet bepaald

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.
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CAS-Nr. Stofnaam

BronWaardeMethode d

Beoordeling

koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

     OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten

     OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

5 - 6,7koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten

BCF

BronSoortBCFStofnaamCAS-Nr.

13463-67-7 Titaanwit 19-352 Oncorhynchus mykiss 

(Regenboogforel)

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

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

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen 

aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. geen

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Afvalverwerking 

volgens nationale of regionale wetgeving. Vloeibare materiaalresten dienen te worden afgegeven bij een 

inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Ingedroogde matiaalresten kunnen samen met het huisvuil verwijderd 

worden.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS 

(VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; 

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk 

afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); metalen verpakking

150104
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Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen 

moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden. Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet 

leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Volledig geleegde verpakkingen 

kunnen verwerkt worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: UN 1263

VERF14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

314.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 3

Classificatiecode: F1

Bijzondere Bepalingen: 163 367 650

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

Toegelaten hoeveelheid: E1

Transportcategorie: 3

30Gevarencode:

Code tunnelbeperking: D/E

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 1263

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Verf

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 3

F1Classificatiecode:

163 367 650Bijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

Toegelaten hoeveelheid: E1

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1263

PAINT14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 3

163, 223, 367, 955Bijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

Toegelaten hoeveelheid: E1

EmS: F-E, S-E

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: UN 1263
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PAINT14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

314.3. Transportgevarenklasse(n):

III14.4. Verpakkingsgroep:

Etiketten: 3

Bijzondere Bepalingen: A3 A72 A192

Beperkte hoeveelheid (LQ) 

Passenger:

10 L

Y344Passenger LQ:

Toegelaten hoeveelheid: E1

355IATA-Packing instruction - Passenger:

60 LIATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

366IATA-Packing instruction - Cargo:

220 LIATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

14.5. Milieugevaren

NeeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 28, Vermelding 40, Vermelding 75

26,602 % (380,404 g/l)2010/75/EU (VOC):

26,653 % (381,134 g/l)2004/42/EG (VOC):

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU 

(SEVESO III):
P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

Informatie over nationale regelgeving

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren 

op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Beperking bij tewerkstelling:

2 - waterbedreigendWaterbedreigingsklasse (D):

Bijkomend advies

 overgevoeligheid van de huid

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,15.

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

IndelingsprocedureClassificatie

Flam. Liq. 3; H226 Op basis van testgegevens

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing.

H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren 

kind te schaden.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 

produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk 

voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

Andere gegevens

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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             Flam. Liq. 3
             
               226
               Ontvlambare vloeistof en damp.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS02
             vlam
          
           
             WNG
             Waarschuwing
          
           
             226
             Ontvlambare vloeistof en damp.
          
           
             102
             Buiten het bereik van kinderen houden.
          
           
             210
             Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
          
           
             241
             Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
          
           
             242
             Vonkvrij gereedschap gebruiken.
          
           
             280
             Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
          
           
             303
             361
             353
             BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
          
           
             066
             Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
          
           
             EUH211:Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
          
        
         
           
        
      
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             Natuurlijk calciumcarbonaat
          
           1317-65-3
           
           215-279-6
           CaO3
           inorganic
           
             100.09
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           25
           20
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.93
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 100.09
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   10000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   gt
                   200
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Titaanwit
          
           13463-67-7
           
           236-675-5
           
             01-2119489379-17-0016
          
           TiO2
           inorganic
           
             79.88
             g/mol
          
        
         
           
             Carc. 2
             
               351
               Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing.
            
          
        
         
           lt
           20
           15
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 700
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.127
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.61
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 1
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 1000
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 100
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 100
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 100
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2900
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   4.24
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 79.88
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OESO 425
              
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   10000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Cyprinus carpio (Karper)
                
                 
                   OESO 203
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
            
          
           
             
               
                 352
                 19
              
               
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             alkydhars
          
           63148-69-6
           
           organic
        
         
         
           lt
           20
           15
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   gt
                   250
                   °C
                
              
            
             
               
                 lt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, naftenen, < 2% aromaten
          
           
           919-857-5
           
             01-2119463258-33
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Ontvlambare vloeistof en damp.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
            
          
        
         
           lt
           20
           15
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 900
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 871
                 mg/m³
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   217
                   °C
                
              
            
             
               
                 gt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.908
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   6.7
                   5
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   20.5
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 4951
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Acute (kortdurende) vistoxiciteit
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (watervlo)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
              
            
          
           
             
               
                 Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
              
               
                 
                   80
                   %
                
                 
                   OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
             
               Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
            
          
        
      
       
         
           
             talk, gehydrateerd magnesiumsilicaat (MG3H2(SIO3)4)
          
           14807-96-6
           
           238-877-9
           
             01-2120140278-58-0000
          
           Mg3Si4O10(OH)2
           inorganic
           
             379.26
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           10
           5
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               
                 
                   0.25
                   mg/m³
                
                 
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.7
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 379.26
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             koolwaterstoffen, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, < 2 % aromaten
          
           
           918-481-9
           
             01-2119457273-39
          
           organic
        
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
            
          
        
         
           lt
           10
           5
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Vermelding 28
            
          
        
         
           
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 900
                 mg/m³
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   193
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.5
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.93
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   21
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OESO 401
              
               
                 gt
                 6000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OESO 402
              
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 OESO 403
              
               
                 4
                 h
              
               
                 8500
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   2200
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Dikkopelrits
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   3
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
                 
                   OESO 201
                
              
            
          
           
             
               
                 Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
              
               
                 
                   80
                   %
                
                 
                   OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
             
               Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
            
          
        
      
       
         
           
             ongevaarlijk stof WGK 1
          
           
           inorganic
        
         
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             2-pentanonoxime
          
           623-40-5
           
           484-470-6
           
             01-0000020248-72-XXXX
          
           C5H11NO
           organic
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Schadelijk bij inslikken.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
            
          
           
             Aquatic Chronic 3
             
               412
               Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 8.3
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 24.9
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.097
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Acute dermal (systemic)
               
                 0.624
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 2.07
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 6.21
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.042
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Acute dermal (systemic)
               
                 0.375
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 0.42
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Acute oral (systemic)
               
                 0.375
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.088
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.88
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.0088
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.5
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.05
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 2
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.485
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   172
                   °C
                
              
            
             
               
                 2.14
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 1133
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   88
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
            
          
           
             
               
                 Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)
              
               
                 
                   9
                   %
                
                 
                   Biologische afbraak
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             fosforzuurzout (72243/00/2008.0040,Germany)
          
           
           H3PO4
           inorganic
           
             98
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   213
                   °C
                
              
            
             
               
                 3.8
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.8741
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 98
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Reaction mass of ethylbenzene and xylene
          
           
           905-588-0
           
             01-2119488216-32
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Ontvlambare vloeistof en damp.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Schadelijk bij inademing.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Schadelijk bij contact met de huid.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 221
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 442
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 221
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 442
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 212
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 65.3
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 260
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 65.3
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (local)
               
                 260
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 125
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 12.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 6.58
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   139.6
                   °C
                
              
            
             
               
                 8.21
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.86
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   3.16
                
              
            
             
               
                 
                   0.74
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3523
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 12126
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 27.124
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   2.6
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   1.3
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   56
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   1.57
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   0.44
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   3
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   96
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   niet bepaald
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Quaternaire ammoniumverbindingen, bis (gehydrogeneerde talgalkyl) dimethyl, zouten met bentoniet
          
           68953-58-2
           
           273-219-4
           organic
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Dust/Mist)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 12.6
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             isobutanol
          
           78-83-1
           603-108-00-1
           
           201-148-0
           
             01-2119484609-23
          
           C4-H10-O1
           organic
           
             74.12
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Ontvlambare vloeistof en damp.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Veroorzaakt ernstig oogletsel.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Vermelding 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ml/m³
                
                 
                   150
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 310
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 25
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 55
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.4
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.4
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 1.52
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.152
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 10
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.0699
                 mg/kg
              
            
             
               Air
               
                 11
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   7
                
              
            
             
               
                 
                   118
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.7
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   11.3
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 6.7
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 50
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.81
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.79
                
              
            
          
           
             
               
                 74.12
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OESO 401
              
               
                 gt
                 2830
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OESO 402
              
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 24
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1430
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Dikkopelrits
                
              
               
                 
                   1439
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   200
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   1250
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
            
          
           
             
               
                 Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
              
               
                 
                   80
                   70
                   %
                
                 
                   OESO 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             Staub, alveolengängig
          
           
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Dolomiet, calcium- magnesium-carbonaat
          
           16389-88-1
           
           240-440-2
           CaMg(CO3)2
           inorganic
           
             184.4
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
           
             
               
                 184.4
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             Magnesiet
          
           546-93-0
           
           208-915-9
           
             01-2119523999-20-0000
          
           MgCO3
           inorganic
           
             84.31
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               
                 
                   5
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.96
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 84.31
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
          
           77-99-6
           
           201-074-9
           
             01-2119486799-10-XXXX
          
           C6H1403
           organic
           
             134.2
             g/mol
          
        
         
           
             Repr. 2
             
               361fd
               Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   5
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 3.3
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.94
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 0.58
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.34
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 0.34
                 mg/kg KG/d
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   304.2
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.08
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
             
               
                 134.2
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 14700
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 850
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   10000
                   1000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Alburnus alburnus (alver)
                
              
               
                 
                   13000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   10000
                   1000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   3
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
            
          
           
             
               Geen gegevens beschikbaar
            
          
        
      
       
         
           
             Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt
          
           64742-48-9
           649-327-00-6
           
           265-150-3
           
             01-2119457273-39
          
           organic
        
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Vermelding 75
            
          
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   193
                   °C
                
              
            
             
               
                 gt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.93
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   21
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Zirconium(2+) neodecanoate
          
           52382-29-3
           
           257-890-0
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Calcium Isononanoate
          
           53988-05-9
           
           258-901-1
           
             01-2119978299-15-0000
          
           C18H34CaO4
           organic
           
             354.54
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Schadelijk bij inslikken.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   1.05827
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 354.54
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Polyaminamidezout
          
           
           organic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           true
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   48
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
                 
                   OESO 203
                
              
               
                 
                   gt
                   30
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
                 
                   OESO 202
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Cyclohexaanonoxim
          
           100-64-1
           
           202-874-0
           
             01-2119982972-21-0000
          
           C6H11NO
           organic
           
             113.16
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Sol. 1
             
               228
               Ontvlambare vaste stof.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Schadelijk bij inslikken.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
            
          
           
             Aquatic Chronic 3
             
               412
               Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   210
                   206
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.98
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 113.16
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             1,2-propaandiol, Propaan-1,2-diol
          
           57-55-6
           
           200-338-0
           
             01-2119456809-23
          
           organic
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 168
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 213
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 50
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 85
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 260
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 26
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 572
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 57.2
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 20000
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 50
                 mg/kg
              
            
             
               Air
               
                 183
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   gt
                   180
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   2.6
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   12.5
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.2
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.04
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   40613
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
                 
                   OESO 203
                
              
               
                 
                   18340
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   ceriodaphnia spec
                
                 
                   OESO 202
                
              
               
                 
                   13020
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   7
                   h
                
                 
                   ceriodaphnia spec
                
              
               
                 
                   19000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
                 
                   OESO 201
                
              
            
          
           
             
               
                 Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
              
               
                 
                   81
                   %
                
                 
                   OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             xyleen
          
           1330-20-7
           601-022-00-9
           
           215-535-7
           
             01-2119488216-32
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Ontvlambare vloeistof en damp.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Schadelijk bij inademing.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Schadelijk bij contact met de huid.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   210
                   mg/m³
                
                 
                   
                     442
                     mg/m³
                  
                
                 
                   Huid
                
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 6.58
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   139.6
                   °C
                
              
            
             
               
                 8.2
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   lt
                   0.9
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3523
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 12126
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 6350
                 mg/l
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   2.6
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
              
               
                 
                   1.3
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   56
                   h
                
                 
                   vis
                
              
               
                 
                   1
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   2.2
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Algen
                
              
               
                 
                   16
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   Actief slib
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Manganese - amine complex
          
           1381939-25-8
           
           937-913-7
           
             01-2119919049-35-0000
          
           C78H168Mn4N12O12
           organic
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   1.14
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   1.12
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   83
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
               
                 
                   51
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             ethylbenzeen
          
           100-41-4
           601-023-00-4
           
           202-849-4
           
             01-2119489370-35
          
           C8-H10
           organic
           
             106.17
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 2
             
               225
               Licht ontvlambare vloeistof en damp.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Schadelijk bij inademing.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Vermelding 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   215
                   mg/m³
                
                 
                   
                     430
                     mg/m³
                  
                
                 
                   Huid
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   136
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   7.8
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 10
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 47
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.87
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   3.15
                
              
            
          
           
             
               
                 106.17
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
               
                 GESTIS
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 15400
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
               
                 GESTIS
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 17.2
                 mg/l
              
               
                 
                   niet bepaald
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   4.2
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
                
              
               
                 
                   2.97
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
              
               
                 
                   3.6
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   niet bepaald
                
                 
                   GESTIS
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             fosforzuur; orthofosforzuur
          
           7664-38-2
           
           231-633-2
           
             01-2119485924-24-0001
          
           H3-O4-P1
           inorganic
           
             98
             g/mol
          
        
         
           
             Met. Corr. 1
             
               290
               Kan bijtend zijn voor metalen.
            
          
           
             Skin Corr. 1B
             
               314
               Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           true
        
         
           
             
               Vermelding 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1
                   mg/m³
                
                 
                   
                     2
                     mg/m³
                  
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 10.7
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 1
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 2
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 4.57
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 0.36
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.1
                 mg/kg KG/d
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   lt
                   0.5
                
              
            
             
               
                 
                   213
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.038
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 0.35
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.834
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
             
               
                 98
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   138
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Gambusia affinis (Muskietvis)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
                 
                   OESO 202
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
                 
                   OESO 201
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             calciumdipropionaat
          
           4075-81-4
           
           223-795-8
           
             01-2119978298-17-0000
          
           C6H10CaO4
           organic
           
             186.22
             g/mol
          
        
         
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Veroorzaakt ernstig oogletsel.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
           
             
               
                 186.22
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             2-ethylhexanol
          
           104-76-7
           
           203-234-3
           
             01-2119487289-20
          
           C8H18O
           organic
           
             130.23
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Schadelijk bij inademing.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               
                 
                   5.4
                   mg/m³
                
                 
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   182
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.79
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   43
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.48
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.83
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 130.23
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Dipropylenglykolmonomethylether, (2-methoxymethylethoxy) propanol
          
           34590-94-8
           
           252-104-2
           
             01-2119450011-60
          
           C7H16O3
           organic
           
             148.2
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   300
                   mg/m³
                
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 65
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 310
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 15
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 37.2
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 1.67
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 19
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 1.9
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 70.2
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 7.02
                 mg/kg
              
            
             
               Secondary poisoning
               
                 190
                 mg/l
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 468
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 2.74
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   184
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.3
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   8.7
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.5
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   0.0043
                
                 
                   OECD 107
                
              
            
          
           
             
               
                 148.2
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OESO 401
              
               
                 gt
                 4000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Rat
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OESO 402
              
               
                 9510
                 mg/kg
              
               
                 
                   Konijn
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Poecilia reticulata (Guppy)
                
                 
                   OESO 203
                
              
               
                 
                   ge
                   500
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   22
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
                 
                   OESO 211
                
              
               
                 
                   1919
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (grote watervlo)
                
                 
                   OESO 202
                
              
               
                 
                   gt
                   969
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Selenastrum capricornutum
                
              
               
                 
                   969
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   4
                   h
                
                 
                   Selenastrum capricornutum
                
              
            
          
           
             
               
                 Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
              
               
                 
                   75
                   %
                
                 
                   OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Verontreinigde kleding uittrekken.
        
         
           In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
        
         
           Bij allergische verschijnselen, vooral op het gebied van de ademhaling, direct een arts consulteren.
        
         
           Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.
        
         
           Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
        
         
           Voor frisse lucht zorgen.
        
         
           Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.
        
         
           Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met polyethyleenglycol en vervolgens met veel water.
        
         
           Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
        
         
           Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
        
         
           Onmiddellijk afspoelen met:
        
         
           Water
        
         
           Niet afwassen met:
        
         
           Oplosmiddelen/Verdunningen
        
         
           Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.
        
         
           Bij oogirritatie een oogarts consulteren.
        
         
           Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.
        
         
           Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.
        
         
           Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.
        
         
           GEEN braken opwekken.
        
         
           Onmiddellijk arts consulteren.
        
      
       
         
           Alifatische koolwaterstoffen hebben volgens literatuuraanwijzingen een licht irriterend effect op de huid en slijmvliezen, zijn ontvettend voor de huid en bedwelmend. Bij direct contact met het longweefsel (bijv. door aspiratie) is een longontsteking mogelijk.
        
         
           Door directe blootstelling aan het longweefsel (bijv. Door afzuiging) is longontsteking mogelijk.
        
      
       
         
           Symptomatische behandeling.
        
         
           Symptomatische behandeling.
        
      
    
     
       
         
           Watersproeistraal
        
         
           ,
        
         
           Kooldioxide (CO2)
        
         
           ,
        
         
           Schuim
        
         
           ,
        
         
           Bluspoeder
        
         
           .
        
         
           alcoholbestendig schuim.
        
         
           ,
        
         
           Kooldioxide (CO2)
        
         
           ,
        
         
           Bluspoeder
        
         
           ,
        
         
           Waternevel
        
         
           Sterke waterstraal
        
      
       
         Ontvlambaar.
      
       
         Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
      
       
         In geval van brand kan ontstaan:
      
       
         stikstofoxide (NOx)
      
       
         In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
      
       
         In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
      
       
         Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.
      
       
         Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.
      
       
         Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.
      
       
         Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
      
       
         Er moet een noodkoeling worden voorzien voor het geval dat er een omgevingsbrand zou uitbreken.
      
       
         Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.
      
    
     
       
         Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.
      
       
         Explosierisico
      
       
         Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.
      
       
         Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
      
       
         Afvalverwijdering: zie rubriek 13
      
       
         
           Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
        
         
           Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.
        
         
           geen
        
      
       
         Veilige verwerking: zie rubriek 7
      
       
         
      
       
         Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
      
       
         
      
       
         Afvalverwijdering: zie rubriek 13
      
       
         geen
      
       
         Ontstekingsbronnen verwijderen.
      
       
         Voor voldoende ventilatie zorgen.
      
       
         Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
      
       
         Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
      
       
         Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
      
       
         Voor voldoende ventilatie zorgen.
      
       
         Ontstekingsbronnen verwijderen.
      
       
         Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.
      
    
     
       
         
           Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.
        
         
           Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
        
         
           Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.
        
         
           Slijstof niet inademen.
        
         
           Geschikt ademhalingstoestel gebruiken.
        
         
           
             Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
          
           
             Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
          
           
             Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
          
           
             Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
          
           
             De dampen van het product zijn zwaarder dan lucht en kunnen op de grond, in putten, riolen en kelders in hogere concentraties samenkomen.
          
           
             Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
          
           
             Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
          
        
         
           Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.
        
         
           Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen!
        
         
           Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen.
        
         
           Niet eten of drinken tijdens gebruik.
        
      
       
         
           In goed gesloten verpakking bewaren.
        
         
           Op een koele geventileerde plaats bewaren.
        
         
           Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
        
         
           Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.
        
         
           Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.
        
         
           Niet samen opslaan met:
        
         
           Oxiderend middel
        
         
           .
        
         
           Pyrofore of zelfontbrandende stoffen
        
         
           .
        
         
           Tegen zonlicht beschermen.
        
      
       
         
           Kleur
        
      
    
     
       
         
           Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.
        
         
           Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
        
      
       
         
           
             Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
          
           
             Observeer BG-regel 190 "Gebruik van ademhalingsapparatuur".
          
           
             Adembescherming is noodzakelijk bij:
          
           
             sproeiprocedure
          
           
             .
          
           
             Combinatiefilterapparaat
          
        
         
           
             Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
          
           
             Neem BG-regel 192 in acht "Gebruik van oog- en gelaatsbescherming".
          
           
             Dichtsluitende veiligheidsbril gebruiken.
          
        
         
           
             Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.
          
           
             Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.
          
           
             Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.
          
           
             Neem BG-regel 195 in acht "Gebruik van beschermende handschoenen".
          
           
             Geschikt materiaal:
          
           
             nitriel.
          
           
             Materiaaldikte
          
           
             0,15 mm
          
           
             ,
          
           
             Doorbraaktijd >480 min.
          
           
             Eventueel katoenen oderhandschoenen gebruiken.
          
        
         
           
             Draag geschikte beschermende kleding.
          
           
             lichte beschermende kleding
          
        
      
    
     
       
         other
         
           Vloeibaar
        
         liquid
         colouring agent
         
           zie kleur op het etiket van de verpakking
        
         
           naar:
        
         
           Oplosmiddelen/Verdunningen
        
      
       
         
           
             
               na
            
          
        
         
           
             
               niet bepaald
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
        
         
           
             
               120
               °C
            
          
           
             
               niet van toepassing
            
          
        
         
           
             
               42
               °C
            
          
        
         
           
             niet bepaald
          
        
         
           
             
               niet bepaald
            
          
           
             
               niet bepaald
            
          
        
         
           
             gt
             0.1
             hPa
          
        
         
           
             
               niet bepaald
            
          
        
         
           
             
               1.43
               g/cm³
            
          
        
         
           
             
               niet bepaald
            
          
        
         
           
             niet bepaald
          
        
         
           
             niet bepaald
          
        
         
           
             niet bepaald
          
        
         
           
             
               gt
               20.5
               mm²/s
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               160
            
          
           Flow time
        
         
           Niet brandbevorderend.
        
      
       
         
           niet bepaald
        
         
           
             lt
             3
             %
          
        
         
           
             25.79
          
        
         
           
             niet bepaald
          
        
      
       
         geen
      
    
     
       
         Ontvlambaar.
      
       
         Er is geen informatie beschikbaar.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Er is geen informatie beschikbaar.
      
       
         Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.
      
       
         Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
      
       
         Beschermen tegen hitte en vorst.
      
       
         Product niet laten indrogen.
      
       
         Oxidatiemiddelen
      
       
         ,
      
       
         Zuur
      
       
         geen
      
    
     
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           
             Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
          
        
      
       
         Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
      
       
         Na  langdurigere  inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. optreden.
      
    
     
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
       
         
           Het product werd niet gecontroleerd.
        
      
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
       
         Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.
      
       
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
         
           Niet in de riolering of open wateren lozen.
        
         
           Niet in de grond/bodem terecht laten komen.
        
         
           geen
        
      
    
     
       
         
           Niet in de riolering of open wateren lozen.
        
         
           Niet in de grond/bodem terecht laten komen.
        
         
           Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
        
         
           Vloeibare materiaalresten dienen te worden afgegeven bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Ingedroogde matiaalresten kunnen samen met het huisvuil verwijderd worden.
        
         
           Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.
        
         
           Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.
        
         
           Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden.
        
         
           Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); metalen verpakking
            
             false
          
        
      
    
     
       
         1263
         1263
         1263
         1263
      
       
         
           
             PAINT
          
           
             VERF
          
        
         
           
             Paint
          
           
             Verf
          
        
         
           
             PAINT
          
        
         
           
             PAINT
          
        
      
       
         
           3
           F1
           3
        
         
           3
           F1
           3
        
         
           3
           3
        
         
           3
           3
        
      
       
         III
         III
         III
         III
      
       
         
      
       
         Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
      
       
         
           Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
        
      
       
         
           5 L
           E1
           163
           367
           650
           D/E
           3
           30
        
         
           5 L
           E1
           163
           367
           650
        
         
           5 L
           E1
           163
           223
           367
           955
           F-E, S-E
        
         
           10 L
           E1
           A3
           A72
           A192
        
      
    
     
       
         
           
             Vermelding 3, Vermelding 28, Vermelding 40, Vermelding 75
          
           
           
           
             Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.
          
        
      
       
         false
         
           Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.
        
      
       
         overgevoeligheid van de huid
      
    
     
       
         226
         Ontvlambare vloeistof en damp.
      
       
         304
         Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
      
       
         336
         Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
      
       
         351
         Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing.
      
       
         361fd
         Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
      
       
         De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.
      
       
         De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
      
       
         
      
       
         EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
      
       
         
      
       
         ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         10,9
         
           Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,15
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