
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
 

BENTAZON 480 g/l 
 
 
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE 

VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING 
 
Handelsnaam: 
BENTAZON 
 
Chemische naam: 
Zie onder punt 2. 
 
Synoniemen: 
Natriumbentazon (actief bestanddeel). 
 
Molecuulformule: 
C10H11N2NaO3S natriumbentazon. 
 
Molecuulgewicht: 
262,2 natriumbentazon. 
 
Bedrijfsnaam:    AgriChem B.V. 
Adres:     Koopvaardijweg 9 
     4906 CV OOSTERHOUT (n.b.) 
     NEDERLAND 
Telefoonnummer:   ** 31 (0) 162 431931 
Faxnummer:    ** 31 (0) 162 456797 
 
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030 274 88 88 (Nederland) 
 
2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
Stof/preparaat        CAS-nr.: Percentage 
Natriumbentazon       50723-80-3 42 
Inerte stoffen          58 
 
 
3.  GEVARENIDENTIFICATIE 
 
Fysische toestand: 
Vloeistof. 
 
Belangrijke gezondheidsrisico's: 
Irritatie ademhalingswegen, huid en ogen. 
 



Mogelijke gevolgen voor de gezondheid: 
Inhalatie: 
Kortdurende blootstelling: irritatie. 
Langdurige blootstelling: geen informatie over significante nadelige invloeden. 
 
Huidcontact: 
Kortdurende blootstelling: irritatie. 
Langdurige blootstelling: zelfde als gemeld voor kortdurende blootstelling. 
 
Oogcontact: 
Kortdurende blootstelling: irritatie. 
Langdurige blootstelling: zelfde als gemeld voor kortdurende blootstelling. 
 
Inslikken: 
Kortdurende blootstelling: braken, diarree, moeilijke ademhaling. 
Langdurige blootstelling: geen informatie over significante nadelige invloeden. 
 
 
4.  EERSTE-HULPMAATREGELEN 
 
Praktische behandeling: 
Bij inslikken: 
Neem contact op met een arts of een gifcentrum. Drink 1 of 2 glazen water en laat braken door 
een vinger achterin de keel te steken toe te dienen. Bij bewusteloosheid niets oraal toedienen en 
geen braken opwekken. 
 
Bij huidcontact: 
Was met veel zeep en water. Zoek medische hulp indien noodzakelijk. 
 
Bij oogcontact: 
Ogen met ruim water spoelen. Neem contact op met een arts als de ogen geïrriteerd blijven. 
 
Bij inhalatie: 
Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademstilstand kunstmatig beademen, bij voorkeur 
mond-op-mond. Zoek medische hulp. 
 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
Verbrandingspunt (testmethode): 
Onbrandbaar. 
 
Temperatuur spontane verbranding: 
Niet van toepassing. 
 
Blusmiddelen: 
Waternevel, CO2-schuim of droge chemische blusmiddelen. 
 
 



Speciale blusprocedures: 
Brandweerlieden moeten zijn uitgerust met ademhalingstoestellen met zelfstandige 
luchtvoorziening en werkuitrusting. 
 
Speciale risico's op brand en explosies: 
Geen. 
 
 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET      
PREPARAAT 

 
Vrijkomen bij gebruik: 
Verzamel het vrijgekomen materiaal voor verwijdering in een hiervoor bedoelde container. 
Voorkom dat het in het water of riolen terecht komt. Houd derden op afstand, isoleer het 
risicogebied en verbied de toegang hiertoe. 
 
 
7. HANTERING EN OPSLAG 
 
Opslag en hantering moeten geschieden overeenkomstig de huidige normen en regelgeving.  
 
 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 
 
Bescherming tegen inhalatie: 
De geleverde ademhalingstoestellen moeten worden gedragen als grote hoeveelheden nevel 
ontstaan of langdurige blootstelling kan plaatsvinden. 
 
Oogbescherming: 
Chemische veiligheidsbrillen indien ademhalingstoestellen de ogen niet voldoende beschermen. 
 
Kleding: 
Handschoenen, chemisch bestendige overall. 
 
 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Verschijningsvorm: 
Bruine vloeistof. 
 
Geur: 
Ongewoon, zoet. 
 
pH: 
8,0-9,0 
 



Dichtheid: 
1,19 g/ml 
 
Wateroplosbaarheid: 
Oneindig. 
 
Dampdruk (mm) bij 20C: 
Niet bepaald. 
 
Intensiteit: 
Mild. 
 
 
10. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
Rat: LD50 oraal: 2063 mg/Kg, 
LD50 dermaal: > 10.000 mg/Kg, 
LC50 inhalatie: >8 mg/l, muis. 
Oogirritatie: milde irritatie. 
Huidirritatie: milde irritatie. 
 
Voorzorgsinformatie 
Gevaarlijk voor mensen en huisdieren: 
Veroorzaakt bij inslikken van toereikende hoeveelheden misselijkheid, braken, diarree en beven. 
Veroorzaakt tijdelijke irritatie, roodheid en zwelling van ogen en geschaafde huid. 
Kan allergische reacties van de huid veroorzaken. 
 
 
11. ECOLOGISCHE INFORMATIE  
 
Over het actieve bestanddeel zijn de volgende gegevens beschikbaar: 
 
Toxiciteit in water: (Relatief ongiftig voor waterorganismen.) 
Forel   96 uur  LC50 > 100 mg/l 
Zonnebaars   96 uur   LC50 > 100 mg/l 
Watervlo   48 uur   EC50 > 500 mg/l 
Algen    96 uur   EC50 30 mg/l 
 
Toxiciteit voor vogels: 
Boomkwartel    LD50 1140 mg/Kg 
Boomkwartel    LC50 > 5000 mg/l 
Wilde eend    LC50 > 5000 mg/l 
 
Natuurlijke afbraak: 
Bodem: aërobe fotodegradatie, halfwaardetijd 4 maanden (afhankelijk van de grondsoort). 
Hydrolyse treedt niet op. 
 
 
 



12.  INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWERKING  
 
Afvoeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. 
 
 
13.  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  
 
TRANSPORT OVER LAND (ADR/RID): 
 
Transportaanduiding:               Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g., bentazon 
Klasse:                                      9, 11 c) 
Risicolabel:                               9 
Noodtransportkaart  90G01 
 
IMDG (zee) 
 
Transportaanduiding:        milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g. bentazon 
Klasse:              9 
Verpakkingsgroep:           III 
Risicolabel:                   9 
 
UN-nr.              3082 
 
 
14.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE  
 
 
EUROPESE REGELGEVING: 
EC-NUMMER (EINECS): 246-585-8 
EC-VEILIGHEIDSZINNEN: 
R 22   Schadelijk bij inslikken. 
R 36   Irriteert de ogen. 
S 2   Buiten bereik van kinderen houden. 
S 26 Bij contact met de ogen direct met ruim water wassen en medisch advies 

inwinnen. 
 
15.  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  
 
De bovenstaande informatie wordt als juist beschouwd en vertegenwoordigt informatie die ons 
op dit moment beschikbaar is. Er wordt echter geen garantie voor verkoopbaarheid of enige 
andere garantie gegeven, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot deze informatie en er 
wordt geen aansprakelijkheid voor schade door gebruik aanvaard. Gebruikers moeten zelf 
vaststellen of de informatie voor het bedoeld gebruik voldoende is. AgriChem is op geen enkele 
manier aansprakelijk voor claims, verliezen of schade van derden of winstderving of enige 
speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade of morele schadevergoeding, hoe deze ook tot 
stand komt, zelfs als AgriChem op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van deze schade. 
 
Datum van uitgifte: 19/4/2000 
Herzien: 26/4/2001 




