Primer GP
Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
Datum van uitgave: 03-12-21 Versie: 1.0

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

: Mengsel

Productnaam

: Primer GP

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

: Industrieel gebruik,Professioneel gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

: Primer

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Quartzline BV
W.A. Boogaerdtstraat 5
3316 BN Dordrecht - Nederland
T +31 (0)78 6513100 - F +31 (0)78 6177390
info@quartzline.nl - www.quartzline.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
: +31 (0)78 6513100
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

Noodnummer

Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

Noodnummer

Opmerking

België

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245

Alle dringende vragen
over vergiftigingen:
070 245 245 (gratis,
24/7), of indien
onbereikbaar tel. 02
264 96 30 (normaal
tarief).

Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 88 755 80 00

Uitsluitend bestemd
om professionele
hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Niet ingedeeld
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH zinnen
: EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2methyl-2H-isothiazool-3-on, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated. Kan een
allergische reactie veroorzaken.
EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden
gevormd. Spuitnevel niet inademen.

2.3. Andere gevaren
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van
hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald
in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing
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3.2. Mengsels
Naam

Productidentificatie

Conc.
(% w/w)

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

Dolomite
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (BE)

CAS-Nr: 16389-88-1
EG-Nr: 240-440-2

25 – 50

Niet ingedeeld

Calciumcarbonaat
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (BE)

CAS-Nr: 1317-65-3
EG-Nr: 215-279-6
REACH-nr: 01-211948679518

5 – 10

Niet ingedeeld

Titanium dioxide
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (BE)
(Noot V)(Noot W)(Noot 10)

CAS-Nr: 13463-67-7
EG-Nr: 236-675-5
EU Identificatie-Nr: 022-00600-2
REACH-nr: 01-211948937917

1–2

Carc. 2, H351

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated

CAS-Nr: 9014-85-1
EG-Nr: 500-022-5
REACH-nr: 01-211995439333

0,01 – 0,25

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (NL)
(Noot B)

CAS-Nr: 55965-84-9
EG-Nr: 611-341-5
EU Identificatie-Nr: 613-16700-5
REACH-nr: 01-212076469148

< 0,001

Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330
Acute Tox. 2 (Dermaal), H310
Acute Tox. 3 (Oraal), H301
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Naam

Productidentificatie

Specifieke concentratiegrenzen

reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

CAS-Nr: 55965-84-9
EG-Nr: 611-341-5
EU Identificatie-Nr: 613-16700-5
REACH-nr: 01-212076469148

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318
( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Specifieke concentratiegrenzen

Noot 10 : De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer
titaandioxidedeeltjes in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter ≤ 10 μm bevat.
Noot B : Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze
oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd. Wanneer in deel
3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming gebruikt zoals: „salpeterzuur … %”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de
concentratie in procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie is berekend op basis van het
gewichtspercentage.
Noot V : Als de stof in de handel wordt gebracht in de vorm van vezels (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1), in de
vorm van deeltjes van de stof die aan de vezelcriteria van de WHO voldoen, in de vorm van deeltjes met gemodificeerde oppervlaktechemie,
moeten hun gevaarlijke eigenschappen worden geëvalueerd overeenkomstig titel II van deze verordening om te beoordelen of een hogere
categorie (kankerverwekkendheid categorie 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes (oraal of via de huid) moeten worden toegepast.
Noot W : Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer inhaleerbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die
leiden tot een aanzienlijke aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van deeltjes. Deze noot is
bedoeld om de specifieke toxiciteit van de stof te beschrijven en vormt geen criterium voor indeling in de zin van deze verordening.
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen

: Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

EHBO na inademing

: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid

: De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of
uitslag: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen

: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien de oogirritatie blijft aanhouden, een
arts raadplegen.
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EHBO na opname door de mond

: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een
arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na contact met de huid

: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen

: Gebruik geen sterke waterstraal.

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

: Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

: Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO2).

5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies

: Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het
bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures
: Verontreinigde omgeving ventileren. Contact met de huid en de ogen vermijden. Inademing
van nevel vermijden.
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen

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

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes

: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.

Overige informatie

: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie rubriek 13 voor wat betreft de
afvalverwijdering na het schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Inademing van nevel vermijden. Draag
een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen

: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding
wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

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

: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde
plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.

Niet combineerbare stoffen

: Sterke zuren. Sterke basen. Sterk oxidatiemiddel.

Hitte- en ontvlammingsbronnen

: Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (55965-84-9)
Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)
03-12-21 (Datum van uitgave)
06-12-21 (Uitgavedatum)

0,2 mg/m³
NL (Nederlands)
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Titanium dioxide (13463-67-7)
België - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam

Titane (dioxyde de) # Titaandioxide

OEL TWA

10 mg/m³

Opmerking

(dioxyde de)

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

Dolomite (16389-88-1)
België - Beroepsmatige blootstellingslimieten
OEL TWA

3 mg/m³
10 mg/m³

Calciumcarbonaat (1317-65-3)
België - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam

Calcium (carbonate de) # Calciumcarbonaat

OEL TWA

10 mg/m³

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.4. DNEL en PNEC
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.1. Passende technische maatregelen
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril. DIN EN 166
8.2.2.2. Bescherming van de huid
Huid en lichaam bescherming:
Beschermende kleding met lange mouwen. EN 340
Bescherming van de handen:
Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese
standaardnorm NF EN 374 of equivalent)
Bescherming van de handen
Type

Materiaal

permeatie

Dikte (mm)

Handschoenen

Nitrilrubber (NBR),
Butylrubber,
Polyvinylchloride (PVC)

6 (> 480 minuten)

>0.11

Penetratie

Norm
EN 374

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen
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8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.

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

: Vloeibaar

Kleur

: Lichtgrijs.

Geur

: Reukloos.

Geurdrempelwaarde

: Niet beschikbaar

Smeltpunt

: Niet beschikbaar

Vriespunt

: Niet beschikbaar

Kookpunt

: Niet beschikbaar

Ontvlambaarheid

: Niet van toepassing

Explosiegrenzen

: Niet beschikbaar

Onderste explosiegrens (OEG)

: Niet beschikbaar

Bovenste explosiegrens (BEG)

: Niet beschikbaar

Vlampunt

: Niet beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

: Niet beschikbaar

Ontledingstemperatuur

: Niet beschikbaar

pH

: Niet beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Niet beschikbaar

Oplosbaarheid

: Niet beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)

: Niet beschikbaar

Dampspanning

: Niet beschikbaar

Dampdruk bij 50 °C

: Niet beschikbaar

Dichtheid

: Niet beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Niet beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Niet beschikbaar

Deeltjesgrootte

: Niet van toepassing

Verdeling van deeltjesgrootte

: Niet van toepassing

Vorm van de deeltjes

: Niet van toepassing

Aspectverhouding deeltjes

: Niet van toepassing

Deeltjesaggregatietoestand

: Niet van toepassing

Deeltjesagglomeratietoestand

: Niet van toepassing

Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes

: Niet van toepassing

Deeltjesstofvorming

: Niet van toepassing

9.2. Overige informatie
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit (oraal)

: Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (dermaal)

: Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld

reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (55965-84-9)
LD50 oraal rat

200 mg/kg

LD50 dermaal konijn

87,12 mg/kg

ATE oral

200 mg/kg lichaamsgewicht

ATE dermal

87,12 mg/kg lichaamsgewicht

ATE gases

100 ppmv/4u

ATE vapours

0,5 mg/l/4u

ATE dust/mist

0,05 mg/l/4u

Calciumcarbonaat (1317-65-3)
LD50 oraal rat

> 2000 mg/kg lichaamsgewicht

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg lichaamsgewicht

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)
LD50 oraal rat

> 2000 mg/kg

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld.

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

11.2. Informatie over andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

: Niet ingedeeld

reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (55965-84-9)
LC50 - Vissen [1]

0,19 mg/l (EPA OPP 72-1; Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Schaaldieren [1]

0,16 mg/l (EPA OPP 72-2; Daphnia magna)

ErC50 algen

0,0199 mg/l (OECD 201; Skeletonema costatum)

NOEC chronisch vis

≥ 0,0464 mg/l (OECD 210; Danio rerio)

NOEC chronisch schaaldieren

0,0111 mg/l (OECD 211; Daphnia magna)

NOEC chronisch algen

0,00049 mg/l (OECD 201; Skeletonema costatum)

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)
LC50 - Vissen [1]

03-12-21 (Datum van uitgave)
06-12-21 (Uitgavedatum)

42 mg/l (OECD 203; Cyprinus carpio)
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2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)
LC50 - Vissen [2]

36 mg/l (OECD 203; Pimephales promelas)

EC50 - Schaaldieren [1]

91 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)

ErC50 algen

82 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (55965-84-9)
Persistentie en afbreekbaarheid

Intrinsiek biologisch afbreekbaar.

Dolomite (16389-88-1)
Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing.

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

Niet van toepassing

Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Niet van toepassing

ThZV

Niet van toepassing

BZV (% van ThZV)

Niet van toepassing

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)
Persistentie en afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie
reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (55965-84-9)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

-0,486

Dolomite (16389-88-1)
Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)
1,8 – 2,5 (21 °C; pH 7)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Primer GP
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden

: Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

14.1. VN-nummer of ID-nummer
Niet gereglementeerd

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet gereglementeerd
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ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

14.4. Verpakkingsgroep
Niet gereglementeerd

14.5. Milieugevaren
Niet gereglementeerd

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Wegtransport
Niet gereglementeerd
Transport op open zee
Niet gereglementeerd
Luchttransport
Niet gereglementeerd
Transport op binnenlandse wateren
Niet gereglementeerd
Spoorwegvervoer
Niet gereglementeerd

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)
Referentie code

Van toepassing op

Vermelding of omschrijving

3(b)

reactiemassa (3:1) van 5chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2methyl-2H-isothiazool-3on ; 2,4,7,9Tetramethyldec-5-yne4,7-diol, ethoxylated

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008:
Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9
en 3.10

3(c)

reactiemassa (3:1) van 5chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2methyl-2H-isothiazool-3on ; 2,4,7,9Tetramethyldec-5-yne4,7-diol, ethoxylated

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008:
Gevarenklasse 4.1

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
15.1.2. Nationale voorschriften
Nederland
ABM categorie

: B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
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SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Afkortingen en acroniemen
ADR

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

ADN

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen

ATE

Acute toxiciteitsschatting

CLP

Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008

IATA

Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

LD50

Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)

PBT

Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

REACH

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen

RID

Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

VIB

Veiligheidsinformatieblad

zPzB

Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

Gegevensbronnen

: ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

Overige informatie

: REACH Verklaring:
Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit
Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is
beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie
Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De
informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn.
De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct
geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag,
gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en
kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen,
accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen,
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook,
kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken
van het produkt.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH
Acute Tox. 2 (Dermaal)

Acute dermale toxiciteit, Categorie 2

Acute Tox. 2 (Inhalatie)

Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2

Acute Tox. 3 (Oraal)

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3

Aquatic Acute 1

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 3

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3

Carc. 2

Kankerverwekkendheid, Categorie 2

EUH208

Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2,4,7,9Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH211

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Eye Dam. 1

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1

Eye Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

H301

Giftig bij inslikken.
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH
H310

Dodelijk bij contact met de huid.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H330

Dodelijk bij inademing.

H351

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410

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

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Skin Corr. 1C

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C

Skin Irrit. 2

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1A

Huidsensibilisatie, Categorie 1A

Skin Sens. 1B

Huidsensibilisatie, Categorie 1B

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's

: BE - België;NL - Nederland

De indeling is in overeenstemming met

: ATP 12

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld door: ChemPros B.V. | +31(0)797676006 | info@chemprosbv.nl

03-12-21 (Datum van uitgave)
06-12-21 (Uitgavedatum)

NL (Nederlands)

10/10

