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1. Identificatie van de stof of het preparaat van de onderneming 

 

 

Identificatie van het preparaat 

Handelsbenaming   : CUPERIT 

Werkzame stof   :  50 % koperoxychloride 

Type van formulering  :  WP (Spuitpoeder) 

Productgebruik    :  Fungicide  

Leverancier   : PROTEX NV/SA 

     Technologielaan 7
     B 1840 Londerzeel 

     Tel: +32(0)3 354 13 04 

     Fax: +32(0)3 354 01 07 

     info@protexnv.be 

Telefoonnr. noodgevallen : Antigifcentrum (Brussel): +32(0)70.245.245 

     24 u Noodnummer: +32 (0)14 58 45 45 

 

2. Identificatie van de gevaren* 

 

 

Vermelding van het gevaar : Schadelijk 

     Milieugevaarlijk 

 

Nadelige gevolgen voor de gezondheid: Schadelijk bij inademing en opname door de mond 

 

Milieu-effecten   : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het  

     aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten  

     veroorzaken. 

 

 

3. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen 

 

 

Stof/preparaat   :  Preparaat 

 

Informatie over gevaarlijke bestanddelen: 

 

Chemische naam Gehalte (%) CAS-n°/Einecs n° Symbool R-zinnen
(1)

 

Koperoxychloride 

(50 % Cu) 
84 

1332-40-7/ 

215-572-9 
Xn, N R20/22, R50/53 

inerte bestanddelen 16    

 

 

4. Eerste-hulp-maatregelen* 

 

 

Eerste-hulp-maatregelen 
 

Inademing   :  Zorg voor frisse lucht en rust.  Zo er symptomen zijn, raadpleeg 

     een arts en toon het etiket of de verpakking. 
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Inslikken   : Spoel de mond en geef water te drinken. Bel het Antigifcentrum  

en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in 

water is aangewezen. Bel de dienst 100, een opname in het 

ziekenhuis is aangewezen. 

Geen braken opwekken en niks te drinken geven indien het 

slachtoffer bewusteloos is. 

Huidcontact   : Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche  

     gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde  

     kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het  

     etiket of de verpakking. 

Oogcontact   : Spoel overvloedig met ruime hoeveelheid water gedurende  

tenminste 15 minuten. Spoel weg van het niet-aangetaste oog. 

Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst 

de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts. 

 

Opmerkingen voor de arts  :  

- Pre-hospitaal: symptomatische behandeling 

- Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. 

Voor bijkomende inlichtingen contacteer het Antigifcentrum: 070/245.245. 

 

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen* 

 

 

Geschikte Blusmiddelen  : Het product is niet brandbaar. Alleen de verpakking kan 

branden. 

BEPERKTE BRAND: Gebruik DROOG chemisch poeder. 

GROTE BRAND: Gebruik waternevel, mist of schuim.  

Niet geschikte Blusmiddelen : Gebruik GEEN waterspuit. 

 

Uitrusting voor brandweerlieden      : beschermende kleding (volledige uitrusting) en onafhankelijk 

perslucht ademhalingsapparaat (SCBA) 

 

 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat* 

 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Aanraking  met de huid, ogen, mond  en kleren vermijden.  

     Voorzie een toereikende verluchting. Draag beschermende  

kledij. Stof niet inademen. Verwijder niet-geautoriseerde 

personen, kinderen en dieren uit de besmette zone. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen en  : Neem maatregelen om te vermijden dat het bluswater  

terechtkomt in de riolering, oppervlakte- en grondwater en in de 

bodem. Eventueel verontreinigd gebied indammen. Eerst 

gemorst product verwijderen, daarna het verontreinigde gebied 

spoelen met water. Spoelwater niet in rioolsystemen of 

oppervlaktewater laten terechtkomen. Bij morsen of 

ongecontroleerde lozingen, de betrokken overheden verwittigen. 

Reinigingsmethoden   : Gemorst poeder opzuigen en inzamelen in containers voor  

afvalverwijdering. Na verwijdering het verontreinigde gebied 

ventileren en spoelen met water. Het gereinigde materiaal 

opnemen met een absorberend middel zoals klei of zand en 

inzamelen in geschikte vaten voor afvalverwijdering. Vermijd 

stofvorming.  
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7. Hanteren en opslag* 

 

 

Hantering   :            Product hanteren in een goed geventileerde omgeving. Alle  

voorzorgen inzake goede industriële praktijken en persoonlijke 

hygiëne moeten gevolgd worden. Draag persoonlijke 

beschermende kleding. Stof niet inademen. Vermijd contact met 

de huid en de ogen. Niet eten, drinken of roken bij het hanteren 

van het product. Dampen of spuitnevel niet inademen. Handen 

onmiddellijk wassen na gebruik. Gebruikt materieel grondig 

reinigen. Niet roken. 

Opslag    :          Bewaar het product in een koele, goed geventileerde ruimte, in  

de goed gesloten originele verpakking en buiten het bereik van 

kinderen, dieren en niet geautoriseerd personeel. Verwijderd 

houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. 

Verpakkingsmaterialen 

Aanbevolen gebruik   : Gebruik de oorspronkelijke verpakking. 

 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming* 

 

 

Grenswaarden voor blootstelling 

Grenswaarde koper rook  0.2 mg/m³ 

Grenswaarde koper stof en nevel 1 mg/m³ 

 

Maatregel ter beheersing van de blootstelling 

Product hanteren in een goed geventileerde omgeving. Alle voorzorgen inzake goede industriële praktijken 

en persoonlijke hygiëne moeten gevolgd worden. 

 

Beheersing van beroepsmatige blootstelling 

Ademhalingssysteem  : Stof niet inademen. Draag een goedgekeurd, gecertificeerd  

Masker of equivalent daarvan. Draag het daartoe geëigende 

masker bij onvoldoende ventilatie. 

Huid en lichaam   :  Vermijd contact met mond en huid. Draag overall of  

     beschermend pak. Kledij apart wassen na elk gebruik. 

Handen    : Vermijd contact met de handen. Handen wassen met water en  

     zeep na gebruik; Draag chemisch resistente handschoenen 

Ogen    : Vermijd contact met ogen. Draag een veiligheidsbril 

 

 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 

 

Verschijningsvorm  : Poeder 

Kleur    :  heldergroen 

Geur    : niet specifiek 

pH    : 6 – 9,5 

Ontvlambaarheid   : niet ontvlambaar 

Brandbaarheid   : niet brandbaar 

Dampdruk   : niet vluchtig 
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Dichtheid   : 0,8 – 1,05 g/ml 

Oplosbaarheid 

 in water   : niet oplosbaar 

 in vetten   : niet oplosbaar 

 

 

10.  Stabiliteit en reactiviteit* 

 

 

Stabiliteit   : Stabiel onder normale bewaaromstandigheden. 

Te vermijden producten  : Ammoniak of zure dampen, sterke zuren. Koper is corrosief  

voor aluminium, vooral in vochtige toestand en bij hoge 

temperaturen. 

 

 

11.  Toxicologische informatie 

 

 

Lokale effecten 

Acute toxiciteit    : Acute orale giftigheid rat LD50 > 500 mg/kg 

Acute dermale giftigheid rat LD50 > 2000 mg/kg 

Acute giftigheid van het gas rat LC50 = 1,95 mg/l lucht 

Oogcontact   : licht irriterend (konijn) 

Huidcontact   : niet irriterend (konijn) 

: Niet sensibiliserend (guinea pig) 

Chronische effecten 

Geen gekende chronische effecten. 

 

 

12. Ecologische informatie* 

 

 

Ecotoxiciteit 

Onderstaande informatie heeft betrekking op het geformuleerd product 

 

Waterorganismen 

LC50 regenboogforel (96h):   0.784 mg/l 

EC50 Daphnia (48h):    70-250 µg/l 

ErC50 Algen (72h):    0.248 mg/l 

 

Mobiliteit 

Bijna immobiel in de bodem. 

 

Persistentie en afbraak 

Het product wordt sterk geabsorbeerd in de bodem. 
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13.  Instructies voor verwijdering * 

 

 

Afvalverwerkingsmethoden ; : Afval moet worden opgeruimd in overeenstemming met 

Productafval ; Gecontamineerde   federale, staats- en lokale regelgeving voor milieubeheer. 

Verpakking De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met 

water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende 

malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem 

met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatsts is. Het 

bekomen spoelwater moet in de tank worden gegoten. De aldus 

gespoelde verpakking moet door de gebruiker worden 

ingeleverd op een daartoe voorzien inzamelpunt. 

Spuitoverschotten ca 10 maal verdunnen en verspuiten op het 

reeds behandelde perceel volgens de voorschriften. Vijvers, 

waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege 

verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw 

gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten 

na behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid 

spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de 

te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare. 

 

 

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

 

Internationale transportregelgeving 

UN-nummer   : 3077  

Land - Weg/Spoorwegen 

Verzendnaam   : Milieugevaarlijke vaste stof, n.e.g. (koperoxychloride  

(50 % Cu) 

ADR/RID-klasse   : 9 

Verpakkingsgroep  : III 

Zee 

Verzendnaam   : Milieugevaarlijke stof, vast, (koperoxychloride) 

IMDG-klasse   : 9 

Verpakkingsgroep  : III 

 

 

 

15.  Wettelijk verplichte informatie* 

 

 

Klassificatie volgens de Richtlijn 1999/45 

 

Klassering   : Xn (schadelijk) 

N (milieugevaarlijk) 

R-zinnen:    : R20/22: Schadelijk bij inademing en opname door de mond. 

R 50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen;  

kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 
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Veiligheidsaanbevelingen  : S2: Buiten het bereik van kinderen bewaren 

S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van 

dierenvoeder 

     S20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

     S23: Spuitnevel niet inademen. 

     S 35:Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. 

     S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt,  

onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket  

tonen) 

     S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale  

     instructies/veiligheidskaart. 

 

 

Classificatie en etikettering volgens de Belgische en Luxemburgse wetgeving: 

 

Klassering   : Xn (schadelijk) 

N (milieugevaarlijk) 

 

R-zinnen   : R 20/22 Schadelijk bij opname door de mond 

R 50/53 Zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan 

in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken 

 

S-zin(nen)     S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren 

S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van 

diervoeder. 

S 20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik 

S 23 Spuitnevel niet inademen. 

S 35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. 

S 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, 

onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket 

tonen) 

S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale 

instructies/veiligheidskaart 

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u 

in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet 

sproeien (zie driftreducerende maatregelen). 

 

Bijzondere etikettering  : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te  

     voorkomen. 

     Voorkom lozing in het milieu. Zie aanwijzingen op het etiket. 

Nationale wetgeving  : Toelatingsnummer (België): 32/B 

     Giftigheidsklasse (België): B 
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16.  Overige informatie* 

 

 

HISTORIE 

Datum van uitgave  : 22/12/2010 

Versie    : 2 

Samengesteld door  : Protex NV 

 

Lijst van relevante R-zinnen 

gebruikt in rubriek 2:  R20/22-Schadelijk bij inademing en opname door de mond. 

R50/53-Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan 

in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 

 

Bronnen van basisinformatie:  Dossiers Protex NV. 

     Classification Database ECB. 

 

Herziening:     Dit blad is herzien (zie datum onderaan de pagina). 

  De voetnoten en de teksten, die herzien zijn in vergelijking met  

  de vorige versie, worden vooraf gegaan door een sterretje (*). 

 

 
Afwijzing van aansprakelijkheid. De informatie in deze MSDS 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 product, 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 welke wijze dan ook, kunnen 

voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en 

dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is 

het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is. 

 

Dit veiligheidsformulier is conform aan de normen volgens richtlijn 67/548/ EEG, 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG, 

1907/2006/EG  en aanpassingen. Opgesteld conform het artikel 14 van de richtlijn 1999/45/EG.

 
 

 

 


