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

1.1. Productidentificatie 

Handelsnaam : UPSTAGE® 

Product code : FH-047  - Clomazon 360 g/L CS - 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Herbicide 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

UPL Europe Ltd
The Engine Rooms - Birchwood Park
Warrington
WA3 6YN Cheshire - UK
Tel. : +44 (0) 1925 819999 - Fax : +44 (0) 1925 856075 
sds.info@upl-ltd.com
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Belgisch Antigifcentrum: + 070/245.245 (7 dagen, 7, 24 uur) 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]LP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 
Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 

H410
H319
H315

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

GHS07 GHS09 

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. 

P302+352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water gedurende tenminste 15 minuten 
wassen. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. 

EUH zinnen : EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen 

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen PPP : SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

SPe3 - Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde 
bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). 



UPSTAGE® 
Veiligheidsinformatieblad 
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2015/830 

04-01-2019 BE (Dutch) 2/6 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de 
meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de 
gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in 
bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te 
verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. 

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere 
aandacht bested worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. 

SPo - Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de 
spuitvloeistof is opgedroogd. 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsel 

Name Product identifier % Classification according to 
Regulation (EC) No. 
1272/2008 [CLP] 

Clomazone (CAS No) 81777-89-1 31.2 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

calcium chloride (CAS No) 10043-52-4 
(EC no) 233-140-8 
(EC index no) 017-013-00-2 

5 – 10 Eye Irrit. 2, H319 

Isooctyl palmitate (CAS No) 1341-38-4 5 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

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

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij 
onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Geen braken opwekken. Nooit iets door de mond aan een bewusteloos persoon. Als de patiënt 
bij bewustzijn is, mond met water spoelen. Een arts raadplegen en de verpakking of het etiket 
tonen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch poeder, alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2). 

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal. 

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

Brandgevaar : Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals rook, 
koolmonoxide en kooldioxide, stikstofoxiden (NOx), waterstofchloride en waterstofcyanide. 

Explosiegevaar : Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. 

Reactiviteit : Het product is stabiel onder normale hantering en opslag. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM). 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM). 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Vermijd het grondwater te verontreinigen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden : Opvegen of opscheppen morsen in een geschikte afvalcontainer. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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

Opslagvoorwaarden : In een droge, koele en zeer goed geventileerde plaats en in zeer goed gesloten verpakking 
opslaan. 

Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen. 

Storage Area : Uit de buurt van warmte. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Professioneel gebruik. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Zorg voor voldoende ventilatie. Produkt niet in een afgesloten ruimte. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : vloeistof 

Kleur : lichtbruin 

Geur : Geen karakteristieke geur 

pH oplossing : 7.41 (dilution 1%) at 25°C (CIPAC (J) MT 75.3) 

Relatieve verdampingssnelheid (Butylacetaat = 
1) 

: Niet van toepassing.

Smeltpunt : Geen informatie beschikbaar. 

Stol-/vriespunt : Geen informatie beschikbaar.

Kookpunt : Geen informatie beschikbaar. 

Vlampunt : Er werd geen vlampunt waargenomen tot het kookpunt was op 87,6 ° C (EEC A.9) 

Zelfontbrandingstemperatuur : 406 °C (EEC A.15) 

Ontbindingstemperatuur : Geen informatie beschikbaar. 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing 

Dampdruk : Geen informatie beschikbaar. 

Relatieve dichtheid : 1.1586 bij 20°C (EEC A.3) 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar. 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar. 

Log Kow : Geen gegevens beschikbaar. 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar. 
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Viscositeit, dynamisch : Niet-Newton-vloeistof, 338,2 mPa.s bij 50 rpm bij 20 ° C, 204,8 mPa.s bij 50 rpm bij 40 ° C 
(CIPAC (L) MT 192 OECD 114) 

Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief (EC Method A.14) 

Oxiderende eigenschappen : Product is niet een oxidator (EC Method  A.17) 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar. 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Niet van toepassing. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Niet van toepassing. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Alle warmtebronnen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren, sterke basen en oxidatiemiddelen 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

ATE CLP (dust,mist) 14.9 mg/l/4h 

Clomazone  (CAS n° 81777-89-1) 

LD50 oraal rat 1369 mg/kg (EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73) 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73)

LC50 inhalatie rat (mg/L), 4 uur 4.85 mg/L air/4 hr  (EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73) 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

Oogbeschadiging/-irritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Sensibilisatie : Niet geclassificeerd 

Toxiciteit bij herhaalde toediening : Niet geclassificeerd 

Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd 

Mutageniteit : Niet geclassificeerd 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Clomazone  (CAS n° 81777-89-1) 

LC50, 96h (vissen ) 15.5 mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss, EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73) 

EC50, 48h (daphnia) 12.7 mg/L (48h, daphnia magna, EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73) 

ErC50, 72h (algen) > 0.185 mg/l (120h, Navicula pelliculosa, EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73)

UPSTAGE® 

ErC50 (algen) 72h > 34.9 mg a.s./L (navicula pelliculosa), Kuhl R. & Erk T.

EyC50 (aquatic macrophytes) 7 dagen > 22.8 mg a.s./L (Lemna gibba), Landgraf formerly Handlos & T. Erk

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Clomazone  (CAS n° 81777-89-1) 

Persistentie en afbreekbaarheid Not readily biodegradable. (EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73) 

12.3. Bioaccumulatie 

Clomazone  (CAS n° 81777-89-1) 

Log Pow 2.54 (EFSA  Scientific  Report  (2007)  109,  1-73) 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen gegevens beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen gegevens beschikbaar 
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12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

Verontreinigde verpakking : Gebruikte verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en vernietigd op dezelfde wijze 
als het product. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

14.1. VN-nummer 

VN-nr. : 3082 

UN-Nr. (IATA) : 3082 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Juiste ladingnaam : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Clomazon) 

Omschrijving vervoerdocument : UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Clomazon), 9, III, (E) 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Klasse (VN) : 9 

Gevaarsetiketten (VN) : 9 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (VN) : III 

14.5. Milieugevaren 

Gevaarlijk voor het milieu : 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90 

Classificeringscode (VN) : M6 

Oranje identificatiebord : 

Code tunnelbeperking : E 

LQ : LQ07 

Excepted quantities (ADR) : E1 

EAC code : •3Z 

14.6.2. Transport op open zee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6.3. Luchttransport 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

15.1.1. EU-voorschriften 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

Bevat geen REACH kandidaatstof 
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15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Het mengsel is geregistreerd als een fytosanitair product overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009. 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 

16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen:: 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu gevarencategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu gevarencategorie 1 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie) Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal) Categorie 4 

Skin Irrit. 2 Huidirritatie Categorie 2 

Eye Irrit. 2 Oogirritatie Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) Categorie 3 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H332 Schadelijk bij inademing. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Disclaimer
The information contained is based on our knowledge of the product at the date of publishing.
It applies to the PRODUCT AS SUCH. In case of formulation or mixture, make sure that a new danger will not appear.
Users are advised of possible additional hazards when the product is used in applications for which it was not intended.
This sheet shall only be used and duplicated for prevention and Safety purposes.
For rates and use recommendations, refer to the information displayed on the packaging.
It is the responsability of the handlers of the product to pass on this safety data sheet to any subsequent persons who will come into contact with the product.




