VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van:
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008
Datum van uitgifte 29-nov-2017

Datum van herziening 26-nov-2017

Herziening C

Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie
Productcode(s)

SDS-000015 NL E

Productnaam

EcoworksÔ Cleaning Agent Pouch A
HP DesignJet 3D SR Powder Kit

PN (Part Number;
onderdeelnummer)

300-00103 CQ712A

Denemarken
Pr. nr

N/A

Synoniemen

Alkaline cleaning agent

Pure stof/mengsel

Mengsel

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

Additive manufacturing

Ontraden gebruik

Geen informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Importeur
Stratasys EMEA Regional Office
Airport Boulevard B 120
77836 Rheinmünster, Germany
Phone: +49-7229-7772-0

Adres van de fabrikant
Multi-Pack Solution 1804 W. Central Road Mount Prospect, IL 60056

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
info@Stratasys.com
E-mailadres
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
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r
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•
+8651280903042-Chi
na -Beant
woor
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nhetChi
nees
Oostenrijk
België
Kroatië
Tsjechische Republiek
Denemarken
Estland
Finland

Vergiftigingen informatiecentrum(AT): +43-(0)1-406 43 43
Vergiftigingencentrum (BE): +32 70 245 245
Poison Control (CR): +385 1 2348 342
Poison Control (CS): +420 224 919 293, +420 224 915 402
Vergiftigingencentrum hotline (DK): +45 82 12 12 12
Poison Control (ET): 16662, (+372) 626 93 90
Vergiftigingen informatiecentrum (FI): +358 9 471 977
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Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hongarije
IJsland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Portugal
Spanje
Zweden

ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Vergiftigingencentrum Berlijn (DE): +49 030 30686 790 (24 uur service, advies in Duits en
Engels)
Poison Information Center (EL): (0030) 2107793777
Poison Information Service (HU): (+ 36-80) 201-199
Poison Information Center: 543 2222
Vergiftigingencentrum , Milaan (IT): +39 02 6610 1029
Poison Information Center (LV): +371 67042473
Poison Information Office (LT): +370 5236 20 52 or +370 687 53 378
Belgian Poison Center: (+352) 8002-5500
National Poisons Information Center (NVIC): 030-274 8888
Poison Center: 22 59 13 00
Vergiftigingen informatiecentrum (PT): +351 21 330 3284
Vergiftigingen informatiedienst (ES): +34 91 562 04 20
112–askf
orPoi
sonsI
nf
or
mat
i
on

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit - Oraal
Acute toxiciteit - inademing (stof/nevel)
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 4
Categorie 4
Categorie 1
Categorie 1
Categorie 2

- (H302)
- (H332)
- (H314)
- (H318)
- (H411)

2.2. Etiketteringselementen
Bevat Natriumpercarbonaat, Natriumcarbonaat

Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduidingen
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H332 - Schadelijk bij inademing
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
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/afdouchen
P280 - Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
2.3. Andere gevaren
Kan schadelijk zijn bij aanraking met de huid. Toxisch voor in het water levende organismen.

Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
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3.1 Stoffen

Naam van chemische stof

EG-nr

CAS-nr

Gewichts%

Natriumcarbonaat

207-838-8

497-19-8

10 - 30

Indeling overeenkomstig
Verordening (EG) nr.
1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2 (H319)

REACH-registratie
nummer
05-2116364818-31
-0000

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies

Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische
verzorging is vereist.

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige
beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen. Geen mond-op-mond
beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige
beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een
éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Als ademhalen
moeilijk gaat, zuurstof toedienen (door gekwalificeerd personeel). Longoedeem kan
vertraagd optreden. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15
minuten. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Niet wrijven op de getroffen plekken.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts
raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen
uittrekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inslikken

GEEN braken opwekken. Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Bij
een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Onmiddellijk een arts
raadplegen.

Persoonlijke beschermingsmiddelenErvoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat
men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de
voor hulpverleners
stof(fen) te voorkomen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Direct contact met de
huid vermijden. Bescherming gebruiken bij het geven van mond-op-mondbeademing.
Persoonlijke beschermende kleding dragen (zie Rubriek 8).
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen

Brandend gevoel.

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

Product is een corrosief materiaal. Het gebruik van maagspoeling of braken is
gecontra-indiceerd. Mogelijke perforatie van maag of slokdarm moeten worden onderzocht.
Geen chemische tegengiffen geven. Verstikking door stembandoedeem kan optreden.
Aanzienlijke verlaging van de bloeddruk kan optreden met vochtige reutelende ademhaling,
schuimig sputum en hoge polsdruk.
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Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de
directe omgeving

Ongeschikte blusmiddelen

Geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Specifieke gevaren die veroorzaakt Geen informatie beschikbaar.
worden door de chemische stof
5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende uitrusting
voor brandweerlieden

Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige
brandweeruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
MENGSEL
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Let op! Corrosief materiaal. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor
voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel
naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst
product/lek houden.
Overige informatie

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan.

Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Methoden voor insluiting

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Reinigingsmethoden

Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering.

Voorkoming van secundaire
gevaren

Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieurichtlijnen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Advies over het veilig hanteren van Zorgen voor voldoende ventilatie.
de stof of het preparaat
Instructies voor algemene hygiëne Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een
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beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen,
ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Verontreinigde
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting,
werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na
hantering van het product.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagomstandigheden

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Tegen vocht beschermen. Achter slot bewaren.
Gescheiden van ander materiaal bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Risicobeheersmaatregelen (RBM)

De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING
8.1. Controleparameters
Blootstellingsgrenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke
regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Afgeleide doses zonder effect
(DNEL)

Geen informatie beschikbaar.

Voorspelde geen effect-concentratie Geen informatie beschikbaar.
(PNEC)
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen / het
gezicht

Gelaatsscherm.

Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Ondoordringbare handschoenen.

Huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte beschermende kleding. Kleding met lange mouwen. Chemicaliënbestendig
schort.

Bescherming van de
ademhalingswegen

Bij normaal gebruik zijn geen beschermingsmiddelen vereist. Als
blootstellingsgrenswaarden worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en
evacuatie noodzakelijk zijn.

Instructies voor algemene hygiëne Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen,
ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Verontreinigde
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting,
werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na
hantering van het product.
Beheersing van milieublootstelling Geen informatie beschikbaar.
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Rubriek 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Vast (samengeperst)
Fysische toestand
tablet
Voorkomen
Geen
Geur
wit
Kleur
Geen informatie beschikbaar
Geurdrempelwaarde
Eigenschap
pH
Smelt- / vriespunt
Kookpunt / kooktraject
Vlampunt
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid (vast, gas)
Ontvlambaarheidsgrens in lucht
Bovenste
ontvlambaarheidsgrens:
Onderste ontvlambaarheidsgrens
Dampspanning
Dampdichtheid
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Kinematische viscositeit
Dynamische viscositeit
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
9.2. Overige informatie
Verwekingspunt
Moleculegewicht
VOS-gehalte (%)
Dampdichtheid
Bulkdichtheid
Deeltjesgrootte
Deeltjesgrootteverdeling

Waarden
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

Opmer
ki
ngen •Met
hode
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar

Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1. Reactiviteit
Reactiviteit

Geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

Explosiegegevens
Gevoeligheid voor mechanische Geen.
schok
Geen.
Gevoeligheid voor statische
ontlading
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen bij normale verwerking.

Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

Te vermijden omstandigheden

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Chemisch op elkaar inwerkende
materialen

Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten
Productinformatie
.
Inademing

Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.

Contact met de ogen

Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.

Contact met de huid

Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.

Inslikken

Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Veroorzaakt
brandwonden. (gebaseerd op componenten). Inslikken veroorzaakt brandwonden van het
bovenste deel van het spijsverteringskanaal en de luchtwegen. Kan ernstige, brandende
pijn in de mond en maag veroorzaken met daarbij braken en diarree met donker bloed. De
bloeddruk kan dalen. Rond de mond kunnen bruinige of gelige vlekken verschijnen.
Zwelling van de keel kan ademtekort en verstikking veroorzaken. Kan longschade
veroorzaken bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.

Informatie over toxicologische
effecten
Symptomen

Roodheid. Verbranding. Kan blindheid veroorzaken. Hoesten en/of een piepende
ademhaling.

Numerieke maten van toxiciteit
Acute toxiciteit
De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document
1,544.00 mg/kg
ATEmix (oraal)
2,002.00 mg/kg
ATEmix (dermaal)
ATEmix (inademing-stof/nevel) 1.15 mg/l

Gegevens over de bestanddelen
Naam van chemische stof

Oraal LD50

Dermaal LD50

Inademing LC50
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Natriumcarbonaat

= 2300 mg/m3 ( Rat ) 2 h

= 4090 mg/kg ( Rat )

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling
Huidcorrosie/-irritatie

Geen informatie beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen of Geen informatie beschikbaar.
de huid
Mutageniteit in geslachtscellen

Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Geen informatie beschikbaar.

Reproductietoxiciteit

Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij eenmalige blootstelling

Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij herhaalde blootstelling

Geen informatie beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Geen informatie beschikbaar.

Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1. Toxiciteit
Ecotoxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Onbekende toxiciteit voor in het
water levende organismen

Bevat 3.1399 % bestanddelen waarvan de gevaren voor het aquatisch milieu onbekend
zijn.

Naam van chemische
stof
Natriumcarbonaat

Algen/aquatische planten

Vis

242: 120 h Nitzschia
mg/L EC50

300: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50
static 310 - 1220: 96 h
Pimephales promelas
mg/L LC50 static

Toxiciteit voor
micro-organismen
-

Crustacea
265: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten
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Geen informatie beschikbaar.

Andere schadelijke effecten

Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afval van residu/ongebruikte
producten

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in
overeenstemming met de milieuwetgeving.

Verontreinigde verpakking

Lege containers niet hergebruiken.

Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
IMDG
14.1 VN-nummer
14.2 Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
14.3 Transportgevarenklasse(n)
14.4 Verpakkingsgroep
14.5 Mariene verontreiniging
14.6 Bijzondere bepalingen
14.7 Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code
RID
14.1 VN-nummer
14.2 Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
14.3 Transportgevarenklasse(n)
14.4 Verpakkingsgroep
14.5 Milieugevaar
14.6 Bijzondere bepalingen
ADR
14.1 VN-nummer
14.2 Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
14.3 Transportgevarenklasse(n)
14.4 Verpakkingsgroep
14.5 Milieugevaar
14.6 Bijzondere bepalingen
IATA
14.1 VN-nummer
14.2 Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
14.3 Transportgevarenklasse(n)
14.4 Verpakkingsgroep
14.5 Milieugevaar
14.6 Bijzondere bepalingen

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd
Niet van toepassing
Geen
Geen informatie beschikbaar

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd
Niet van toepassing
Geen

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd
Niet van toepassing
Geen

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd

Niet gereguleerd
Niet gereguleerd
Niet van toepassing
Geen
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Rubriek 15: REGELGEVING
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Europese Unie
Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's
van chemische agentia op het werk
Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:
Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV) Dit
product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)
Persistente organische verontreinigende stoffen
Niet van toepassing
Gevaarlijke stof-categorie volgens Seveso-richtlijn (2012/18/EU)
E2 - Gevaarlijk voor het aquatisch milieu in categorie Chronisch 2
Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen Niet van toepassing
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Chemicaliënveiligheidsrapport

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE
Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden
Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Legenda
SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:
Legenda Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
TWA
TWA (tijdgewogen gemiddelde)
STEL
STEL (Short term exposure limit;
grenswaarde voor kortdurende blootstelling)
Plafondwaarde
Maximale grenswaarde
*
Aanduiding m.b.t. huid
Indelingsprocedure
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
Acute oraal toxiciteit
Acute dermaal toxiciteit
Acute toxiciteit bij inademen - gas
Acute inhalation toxicity - Vapor
Acute toxiciteit bij inademen - stof/nevel
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Sensibilisatie van ademhalingswegen
Sensibilisatie van de huid
Mutageniteit
Kankerverwekkendheid

Gebruikte methode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
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Reproductietoxiciteit
STOT - bij eenmalige blootstelling
STOT - bij herhaalde blootstelling
Acute aquatische toxiciteit
Chronische aquatische toxiciteit
Aspiratietoxiciteit

Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode
Rekenmethode

Datum van uitgifte

05-nov-2015

Datum van herziening

26-nov-2017

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006
Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid
De gegevens opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad zijn afkomstig van een derde partij. Hoewel wij van mening zijn
dat de gegevens correct zijn op het moment van publicatie, maken wij geen uitspraken of geven wij geen garanties inzake
de volledigheid en juistheid van deze gegevens en ook niet inzake de kwaliteit of specificaties van de hier genoemde
materialen, stoffen of mengsels (gezamenlijk, 'Materialen'). De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld als een
richtsnoer voor het veilig hanteren, het gebruik, het verbruik, de verwerking, de opslag, het vervoer, de verwijdering en
het vrijkomen van de Materialen. De gegevens kunnen ontoereikend zijn voor dergelijke doeleinden en de gebruiker mag
de verstrekte informatie niet als betrouwbaar beschouwen. De gegevens zijn mogelijk niet van toepassing voor
Materialen die gecombineerd worden met andere materialen of in een ander proces dan die hierin uitdrukkelijk vernoemd
zijn. In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor inclusief, maar niet beperkt tot, schade, verliezen of kosten die
voortvloeien uit of als gevolg van vertrouwen dat geplaatst wordt op de gegevens die verstrekt zijn in dit
veiligheidsinformatieblad. Dit veiligheidsinformatieblad blijft onze exclusieve eigendom en mag niet worden
gereproduceerd, gewijzigd of verdeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Einde van het veiligheidsinformatieblad
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