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

Argos Oil Gerion LD 75W-80

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Hoofdgebruikscategorie
: Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Gebruik door
consument
Spec. industrieel/professioneel gebruik
: Geen wijdverbreid gebruik
Gebruikt in gesloten systemen
Functie of gebruikscategorie
: Smeermiddelen en additieven
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
GP Groot brandstoffen en oliehandel B.V.
Vennewatersweg 2B,
1852 PT Heiloo
T 088-472 03 00
F 072-531 13 99
E sales@gpgroot.nl

Van Kessel Olie B.V.
Milheesestraat 19
5763 AD Milheeze
T 0492-34 12 21
F 0492-34 36 64
E verkoop@vankesselolie.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88

2 Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie Rubriek 2.2.
Indeling: Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Signaalwoord:
Geen
Gevarenaanduidingen:
Geen
Veiligheidsaanbevelingen:
Geen
Aanvullende gevarenaanduidingen:
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH208 - Bevat Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en gepropoxyleerd difosforpentasulfide veresterd
met difosforpenta-oxide en gezouten door C12-14-tertiaire alkylaminen. Kan een allergische reactie
veroorzaken

2.3. Andere gevaren
Fysisch-chemische eigenschappen:
Milieu – eigenschappen:

Verontreinigde vloeren worden uitzonderlijk glad.
Mag niet in het milieu vrijkomen.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing
3.2. Mengsel
Gevaarlijke bestanddelen
Chemische naam

REACH
CAS-Nr
registratienumme
r
265-157-1 01-2119484627-25
64742-54-7
EG-Nr

Massa%

GHS Classificatie

Destillaten (aardolie), met
20- <30
waterstof behandelde zware
paraffinehoudende
Destillaten (aardolie), met 265-169-7 01-2119471299-27 64742-65-0
3-<5
solvent van was ontdane
paraffinehoudende
Reactieproducten van
931-384-6 01-2119493620-38
^
0.1-<1
4-methyl-2-pentanol en
gepropoxyleerd
difosforpentasulfide
veresterd met
difosforpenta-oxide en
gezouten door
C12-14-tertiaire alkylaminen
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie Rubriek 16.

Asp. Tox. 1 (H304)
Asp. Tox. 1 (H304)
Acute Tox. 4 (H302)
Aquatic Chronic 2
(H411)
Eye Dam.
1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)

4 Eerste hulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen
Algemeen advies:
BIJ ERNSTIGE OF BLIJVENDE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN
ONMIDDELLIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE
ROEPEN.
Aanraking met de ogen:
Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden.
Aanraking met de huid:
Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Was de huid met
water en zeep. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze
opnieuw te gebruiken. Hogedrukwaterstralen kunnen
huidwonden veroorzaken. Patient onmiddellijk naar een
ziekenhuis brengen.
Inademing:
In de frisse lucht brengen.
Inslikken:
GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten
drinken (of eten). Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum
waarschuwen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Aanraking met de ogen:
Niet geclassificeerd.
Aanraking met de huid:
Niet geclassificeerd. Kan een allergische reactie
veroorzaken.
Inademing:
Niet geclassificeerd. Inademen van dampen in hoge
concentraties kan irritatie van de ademhalingsorganen
veroorzaken.
Inslikken:
Niet geclassificeerd. Inslikken kan irritatie van maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Opmerkingen voor de arts:
Symptomatisch behandelen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
Ongeschikte blusmiddelen:

Waternevel. Schuim. Poeder. Droog chemisch product.
Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Specifiek gevaar: Onvolledige verbranding en thermolyse kunnen gassen met verschillende giftigheid produceren
zoals CO, CO2, verschillende koolwaterstoffen, aldehyden en roet. Deze kunnen zeer gevaarlijk zijn bij inademing
in gesloten ruimten of bij hoge concentratie.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding.
Overige informatie:
Containers/tanks afkoelen met waternevel. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd
worden volgens plaatselijke regelgeving.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen:
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
6.1.2 Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen:

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Laat product niet het grondwater verontreinigen. Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of
waterloop. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.
Zie sectie 12 voor aanvullende ecologische informatie.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting:
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door
te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Reinigingsmethoden:
Detergent. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand,
zagemeel, kiezelgoer.
Overige informatie:
Het strooioppervlak kan glad zijn. Geschikte afvalvaten
gebruiken.
6.4.Verwijzing naar andere rubrieken
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Afvalverwerking:

Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie.
Zie hoofdstuk 13.

7 Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Advies voor veilige hantering:
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor persoonlijke bescherming zie hoofdstuk 8. Uitsluitend op
goed geventileerde plaatsen gebruiken. Dampen of spuitnevel niet inademen. Aanraking met ogen, huid en
kleding vermijden.
Brand- en explosiepreventie:
Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Tanks, opslagen
transfer/opvangreservoir aarden.

Hygiënische maatregelen:
Strenge gezondheidsvoorschriften in acht laten nemen door het personeel dat de kans loopt om met het
product in aanraking te komen. Aanbevolen wordt gereedschap, apparatuur, werkruimte en kleding
regelmatig te reinigen. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.
Gebruik geen afbijtmiddel, oplosmiddel of brandstof. Handen niet afvegen met gebruikte poetslappen. Geen
met producten doordrenkte vodden in de zakken van werkkledij steken.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen/ Opslagomstandigheden:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Opslaan in een omwalde ruimte. In goed gesloten
verpakking bewaren. Bij voorkeur in de originele verpakking bewaren: bij omschakeling van verpakking
dienen alle aanwijzingen op het gevarenetiket, indien aanwezig, op de nieuwe verpakking te worden
aangebracht. Geen gevarenetiketten van de (ook lege) verpakkingen aftrekken. Installaties zodanig ontwerpen
dat het per ongeluk terechtkomen (bijvoorbeeld vanwege defecte afdichting) van productspatten op warme
motordeksels of op elektrische contacten wordt vermeden. Beschermen tegen vorst, hitte en zonli cht.
Tegen vocht beschermen.
Te vermijden materialen:
7.3. Specifiek eindgebruik

Sterke oxidatiemiddelen
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Aanvullende gegevens:
Gebaseerd op ACGIH TLV, wordt een concentratie van 5 mg/m3 olienevel (TWA, 8-urige werkdag) aanbevolen.
DNEL Werknemer
Korte termijn, Korte termijn,
Lange termijn,
Lange termijn,
Chemische naam
systemische
plaatselijke
systemische effecten plaatselijke effecten
effecten
effecten
Destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde
zware paraffinehoudende
64742-54-7
Destillaten (aardolie), met
solvent van was ontdane
paraffinehoudende
64742-65-0
Reactieproducten van
4-methyl-2-pentanol en
gepropoxyleerd
difosforpentasulfide
veresterd met
difosforpenta-oxide en
gezouten door
C12-14-tertiaire
alkylaminen
^
DNEL Consument
Chemische naam
Destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde
zware paraffinehoudende
64742-54-7
Destillaten (aardolie), met
solvent van was ontdane
paraffinehoudende
64742-65-0

5.4 mg/m3/8h (aerosol inhalation)
5.4 mg/m3/8h (aerosol inhalation)
12.5 mg/kg/8h
(dermal)
8.56 mg/m3/8h
(inhalation)
(ECHA CHEM)

Korte termijn,
systemische
effecten

Korte termijn,
plaatselijke
effecten

Lange termijn,
systemische effecten

Lange termijn,
plaatselijke effecten
1.2 mg/m3/24h (aerosol
- inhalation)
1.2 mg/m3/24h (aerosol
- inhalation)

Reactieproducten van
4-methyl-2-pentanol en
gepropoxyleerd
difosforpentasulfide
veresterd met
difosforpenta-oxide en
gezouten door
C12-14-tertiaire
alkylaminen
^

6.25 mg/kg/24h
(dermal)
2.2 mg/m3/24h
(inhalation)
0.25 mg/kg/24h (oral)
(ECHA CHEM)

Chemische naam
Water
Sediment
Bodem
Lucht
Reactieproducten 0.0012 mg/l fw 3.13 mg/kg fw 2.54 mg/kg soil
van
0.00012 mg/l mw 0.313 mg/kg mw
dw
4-methyl-2-pentanol 0.064 mg/ or
en gepropoxyleerd
difosforpentasulfide
veresterd met
difosforpenta-oxide
en gezouten door
C12-14-tertiaire
alkylaminen

STP
24.33 mg/l

Oraal
10 mg/kg food

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsmiddelen
: Veiligheidsbril. Handschoenen

Bescherming van de handen
: Doorbraaktijd: minimum >480min long term exposure;
material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrile rubber (NBR) /
Huid en lichaam bescherming
: Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale
kleding/huidbescherming aanbevolen
Bescherming van de ademhalingswegen
: Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in
normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een
aangepaste ventilatie.
Algemene informatie
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of
bodem.

9 Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen
Kleur
Fysische toestand @20°C
Geur
Geurdrempelwaarde
pH
Smeltpunt/-traject
Kookpunt/kooktraject
Vlampunt
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheidgrenzen in lucht

doorschijnend
geel tot bruin
vloeistof
kenmerkend
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Geen gegevens beschikbaar
> 200 °C Cleveland Open Cup (COC)
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

bovenste
onderste
Dampspanning
Dampdichtheid
Relatieve dichtheid
Dichtheid
Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen
logPow
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Viscositeit, kinematisch

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
0.844 - 0.860
@ 20 °C ASTM D 4052
844 - 860 kg/m3 @ 20 °C ASTM D 4052
Onoplosbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
50 - 54 mm2/s @ 40 °C ASTM D 445
9.1 - 9.6 mm2/s @ 100 °C ASTM D 445
Niet explosief
Niet van toepassing
Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Kans op gevaarlijke reacties
9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10 Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen in normale omstandigheden.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen in normale omstandigheden.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Te vermijden omstandigheden:
Warmtebronnen (temperaturen boven het vlampunt), vonken,
ontstekingsbronnen, vlammen, elektrostatische oplading
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterk oxiderende middelen. zuren. Basen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen bij normaal gebruik. Bij onvolledige verbranding en thermolyse kunnen
min of meer giftige gassen ontstaan zoals CO, CO2, diverse koolwaterstoffen, aldehyden, enz., alsmede roet.

11 Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit Plaatselijke effecten Productinformatie
Aanraking met de huid
Aanraking met de ogen
Inademing
Inslikken
ATEmix (oraal)

Niet geclassificeerd. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Niet geclassificeerd.
Niet geclassificeerd. Inademen van dampen in hoge
concentraties kan irritatie van de ademhalingsorganen
veroorzaken.
Niet geclassificeerd. Inslikken kan irritatie van maag-darmkanaal,
misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
16,024.00 mg/kg

ATEmix (dermaal)
ATEmix (inhalatie-gas)
ATEmix (inhalatie-stof/mist)
ATEmix (inhalatie-damp)

16,024.00 mg/kg
> 5,000.00
16.30 mg/l
373.30 mg/l

Acute toxiciteit - -Gegevens over de bestanddelen
Chemische naam
Destillaten (aardolie), met waterstof
behandelde zware
paraffinehoudende

LD50 oraal
LD50 > 5000 mg/kg bw
(rat OECD 420)

LD50 huid
LD50 > 5000 mg/kg bw
(rabbit - OECD
402)

Destillaten (aardolie), met solvent
van was ontdane
paraffinehoudende

LD50 > 5000 mg/kg bw
(rat OECD 420)

LD50 > 5000 mg/kg bw
(rabbit - OECD
402)

LC50 Inademen
LC50 (4h) > 5 mg/l
(aerosol)
(rat - OECD
403)
LC50 (4h) > 5 mg/l
(aerosol)
(rat - OECD
403)

Reactieproducten van 4-methyl-2- LD50 2000 mg/kg bw (Rat
pentanol
en gepropoxyleerd
OECD TG 401)
difosforpentasulfide
veresterd met difosforpenta-oxide en
gezouten door C12-14-tertiaire
alkylaminen
Sensibilisering

Specifieke effecten
Kankerverwekkendheid
Mutageniteit
Voortplantingstoxiciteit

-

Niet geclassificeerd voor overgevoeligheid. Bevat
sensibiliserende stof(fen). Kan een allergische reactie
veroorzaken.
Dit product is niet geclassificeerd als carcinogeen.
Dit product is niet als mutagenisch geclassificeerd.
Dit product bevat geen bewezen of verdacht reprotoxische stoffen.

Toxiciteit bij herhaalde toediening
Subchronische toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar.

Andere schadelijke effecten
Karakteristieke huidletsels (uitslag) kunnen zich voordoen als gevolg van langdurig en herhaaldelijk contact, ook
met gecontamineerde kleding.

12 Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Niet geclassificeerd.
Acute aquatische toxiciteit - Productinformatie
Geen gegevens beschikbaar.

Acute aquatische toxiciteit -

Gegevens over de bestanddelen

Chemische naam

Toxiciteit voor algen

Destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde zware
paraffinehoudende
64742-54-7

EL50 (48h) > 100 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

Toxiciteit voor dafnia's en
andere ongewervelde
waterdieren.
EL50 (48h) > 10000 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

Destillaten (aardolie), met
solvent van was ontdane
paraffinehoudende
64742-65-0

EL50 (72h) > 100 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

EL50 (48h) > 10000 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96h) > 100
mg/l
(Oncorhynchus
mykiss OECD 203)

Reactieproducten van
4-methyl-2-pentanol en
gepropoxyleerd
difosforpentasulfide
veresterd met
difosforpenta-oxide en
gezouten door
C12-14-tertiaire alkylaminen
^

EL50 (96h) > 15 mg
(Selenastrum
capricornutum
- OECD 201)
EC50 (96h) 6.4 mg/l (
Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EC50 (96h) 15 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EC50 (96h) 6.4 mg/L
(Selenastrum
capricornutum- OECD TG
201) (ECHA CHEM)

EL50 (48h) ca. 91.4 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96h) ca. 24
mg/l
(Oncorhynchus
mykiss OECD 203)

Chronische aquatische toxiciteit Chemische naam

Destillaten (aardolie), met
solvent van was ontdane
paraffinehoudende
64742-65-0
NOEC (96h) 1.7 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
par NOEC (96h) 3.3 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

Effecten op terrestrische organismen:

Toxiciteit voor dafnia's en
andere ongewervelde
waterdieren.
NOEL (21d) 10 mg/l
(Daphnia magna - QSAR
Petrotox)

LL50 (96h) > 100
mg/l
(Oncorhynchus
mykiss OECD 203)

Toxiciteit voor
vissen

NOEL (14/28d) >
1000 mg/l
(Oncorhynchus
mykiss QSAR PETROTOX)

EL50 (21d) 0.91 mg/l
(Daphnia magna - OECD
211)
NOEL (21d) 0.12 mg/l
(Daphnia magna - OECD
211)
EL50 (21d) 0.66 mg/l
(Daphnia magna - OECD
211)

-

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor
micro-organismen

NOEL (14/28d) >
1000 mg/l
(Oncorhynchus
mykiss QSAR Petrotox)

NOEL (21d) 10 mg/l
(Daphnia magna - OECD
211)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar
12.3 Bioaccumulatie
Productinformatie
logPow

Toxiciteit voor
micro-organismen

Gegevens over de bestanddelen

Toxiciteit voor algen

Destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde zware
paraffinehoudende
64742-54-7

Reactieproducten van
4-methyl-2-pentanol en
gepropoxyleerd
difosforpentasulfide
veresterd met
difosforpenta-oxide en
gezouten door
C12-14-tertiaire alkylaminen
^

Toxiciteit voor
vissen

EC50 (3h) ca. 2433
mg/L
(Activated Sludge,
domestic
- OECD TG 209)
(ECHA
CHEM)

Gegevens over de bestanddelen:
Chemische naam
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware
paraffinehoudende - 64742-54-7
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en
gepropoxyleerd
difosforpentasulfide veresterd met difosforpenta-oxide en
gezouten door C12-14-tertiaire alkylaminen -

log Pow
< 0.30 to >7.10 (OECD TG 117) (ECHA CHEM)

12.4. Mobiliteit in de bodem
Bodem: De fysische / chemische eigenschappen in aanmerking genomen verspreidt het product zich over het
algemeen weinig in de bodem
Lucht: Er is een weinig verlies door verdamping.
Water: Onoplosbaar. Het product verspreidt zich over het oppervlak van het water.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

13 Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afval van residuen / niet-gebruikte producten
Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Verwijderen
volgens plaatselijke voorschriften. Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of
verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Na gebruik moet
deze olie worden afgevoerd naar een verzamelpunt voor afgewerkte olie. Onjuiste verwijdering kan gevaar
opleveren voor het milieu. Het mengen met vreemde stoffen zoals oplosmiddelen, rem- en koelvloeistof is
verboden.
Verontreinigde verpakking
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of
verwijdering.
EWC afvalnummer
De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties:. 13 02 05. Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet
productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis
van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IMDG)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID)
: Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing
IMDG Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing
IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing
ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing
RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR)
Verpakkingsgroep (IMDG)
Verpakkingsgroep (IATA)
Verpakkingsgroep (ADN)
Verpakkingsgroep (RID)

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk
Mariene verontreiniging
Overige informatie

: Nee
: Nee
: Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Landtransport
Geen gegevens beschikbaar
- Transport op open zee
Geen gegevens beschikbaar
- Luchttransport
Geen gegevens beschikbaar
- Transport op binnenlandse wateren
Geen gegevens beschikbaar
- Spoorwegvervoer
Geen gegevens beschikbaar
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing

15 Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

16 Overige informatie
Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H302 - Schadelijk bij inslikken
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Afkortingen, acroniemen
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Amerikaanse Conferentie van
Gouvermentele Industriële Hygiënisten
bw = body weight = lichaamsgewicht
bw/day = body weight/day = lichaamsgewicht per dag
EC x = Effect Concentration associated with x% response = de effectieve concentratie geassocieerd met x%
reactie
GLP = Good Laboratory Practice - GLP = Goede Laboratorium Praktijken
IARC = International Agency for Research of Cancer = Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker
LC50 = 50% Lethal concentration = 50% dodelijke concentratie - Concentratie van een chemicalie in lucht of
water die de dood van de halve populatie testdieren veroorzaakt
LD50 = 50% Lethal Dose = 50% dodelijke dosis - Chemische hoeveelheid in één keer gegeven die de dood van
de halve populatie testdieren veroorzaakt
LL = Lethal Loading = Dodelijke last
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Nationaal Instituut voor Veiligheid en
Gezondheid op het Werk
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = niveau waarbij geen schadelijk effect werd waargenomen
NOEC = No Observed Effect Concentration = concentratie waarbij geen effect werd waargenomen
NOEL = No Observed Effect Level = niveau waarbij geen effect werd waargenomen
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organisatie voor economische co-operatie
en ontwikkeling
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het
Werk
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Stof
met onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologisch materiaal
DNEL = Derived No Effect Level = Afgeleide doses zonder effect
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Voorspelde concentraties zonder effect
dw = dry weight = droog gewicht
fw = fresh water = zoet water
mw = marine water = zeewater
or = occasional release = incidenteel vrijkomen
Legenda Hoofdstuk 8
TWA = Time weighted average = TGG(Tijdgewogen gemiddelde) 8uur
STEL = Short term exposure limit = TGG(Tijdgewogen gemiddelde) 15 min
PEL = Permissible exposure limit = Maximaal toelaatbare blootstelling
REL = Recommended exposure limit = Advieswaarde blootstelling
TLV = Threshold Limit Values = Drempelwaarde
+
Sensibilisator
*
**
Gevarenbenoeming
C:
M:
Mutageen
R:

Huidbenaming
Carcinogeen
Toxisch voor de voortplanting

Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EG) 453/2010. Zij is met de
grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke
aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt.
Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een
materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uit te voeren.

