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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming  
 

 1.1 Identificatie van het preparaat  
  Handelsbenaming    BELCHIM CYMOXANIL-M  
  Actieve stof(fen):  Mancozeb 

Cymoxanil 

 

  Type formulering WP (Spuitpoeder)     
 1.2 Gebruik van het preparaat: Landbouw fungicide  
 1.3 Verstrekker VIB Belchim Crop Protection NV/SA 

Technologielaan 7 
B-1840 Londerzeel 
Tel. +32 (0)52 30 09 06 
Fax +32 (0)52 30 11 35 
e-mail:  info@belchim.com 
 

 

 1.4 Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

Antigifcentrum (Brussel): +32 (0)70 245 245 
24 u Noodnummer: +32 (0)14 58 45 45 

 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren (*) 
 
 Voor België: 

 
2.1 Indeling  

  

 2.1.1 DSD/DPD   
 Identificatie van het gevaar: Xn, Schadelijk 

N, Gevaarlijk voor het milieu. 

 

 Effecten op de gezondheid R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
R 63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. 

 

 Effecten op het milieu R 50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch 
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

 

 2.1.2 CLP:   
 Symbool  GHS 07, GHS 08, GHS 09  
 Identificatie van het gevaar Waarschuwing  
 Effecten op de gezondheid Skin Sens 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Repr 2: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht 
het ongeboren kind te schaden. 

 

 Effecten op het milieu Aquatic Acute 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
Aquatic Chronic 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. 

 

 2.2 Etiketteringselementen   
 CLP       
 Symbool: 

   

   

     
 Identificatie van het gevaar: Waarschuwing 

 

 

 H-zinnen H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H361fd : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht 
het ongeboren kind te schaden. 
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. 
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 P-zinnen P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. 
P232 Tegen vocht beschermen. 
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P501Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of 
bijzonder afval. 
 

 

 Sp-zinnen SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik. 
SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de 
spuitvloeistof is opgedroogd. 
SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een 
welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende 
maatregelen). 
 

 

 EUH-zinnen EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en 
het milieu te voorkomen. 
 

 

 2.3 Andere gevaren Geen gegeven ter beschikking  

 

 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
 
 3.2. Mengsels   

   

Gevaarlijke 
stoffen 

Concentratie 
(w/w) 
 

REACH 
Nummer 

n° CAS / n° EINECS / 
Index EC 

Indeling volgens 
DSD/DPD  
(symbolen / R-zinnen)

(1)
 

Indeling volgens  CLP
(2)

 

Mancozeb 65%  
8018-01-7 / - / 006-

076-00-1 
Xn, N 

R63 - R43 - R50 

Skin Sens. 1 : H317 
Repr. 2 : H361d 
Aquatic Acute 1 : H400 (M=10) 

 
 
 

Cymoxanil 

 
 
 

4,5% 

  
 

57966-95-7/261-043-
0/ 

616-035-00-5 

 
 

Xn, N 
R 22-48/22-43-63-

50/53 

Repr. 2: H361d 
STOT RE 2: H373 
Acute Tox 4: H302 
Skin Sens 1: H317 
Aquatic Acute 1: H400 (M=1) 
Aquatic Chronic 1: H410(M=1) 

        
(1) Volledige R-zinnen: zie rubriek 2,15 en 16 
(2) Volledige H-zinnen: zie rubriek 2,15 en 16 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  
 
 4.1 Eerstehulpmaatregelen   
 Algemeen Bij klachten of symptomen dient verdere blootstelling vermeden te worden. 

Behandel symptomatisch. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem het etiket tonen). 
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 Na inademing In frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer laten rusten. Indien de ademhaling 

moeilijk is, zuurstof toedienen. Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige 
ademhaling toepassen, liefst door mond op mond. Zoek onmiddellijk medische hulp. 

 

 Na inslikken Het slachtoffer laten rusten. Mond spoelen met overvloedig water. Een waterige 
suspensie van geactiveerde houtskool toedienen. Braken opwekken. Nooit iets 
toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Zoek onmiddellijk medische 
hulp. 

 

 Na huidcontact Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk spoelen met veel water. Gedurende 
10 minuten. Huid wassen met veel water en zeep. Zoek onmiddellijk medische hulp. 

 

 Na oogcontact Indien aanwezig verwijder contactlenzen. Onmiddellijk spoelen met veel water.  Met 
het ooglid wijd open gehouden gedurende tenminste 15 minuten. Zoek onmiddellijk 
medische hulp. 

 

 Beschermingsmaatregelen voor 
eerste hulp verstrekkers 

Blootstelling vermijden. Draag geschikte bescherming. Bij ontoereikende ventilatie 
een geschikt ademhalings- beschermingsapparaat dragen. 

 

 4.2 Effect en symptomen   
 Na inademing Hoesten. Niezen. Keelpijn. Pijn achter borstbeen. Ademhalingsmoeilijkheden.  
 Na inslikken Irritatie van het maagdarmkanaal. Braken. Diarree.  
 Na huidcontact Irritatie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
 Na oogcontact Irritatie. Oogcontact kan resulteren in verminderd zichtvermogen, tranen, roodheid.  
 4.3 Medische verzorging en  behandelingen  
  Antigifcentrum (Brussel): +32 (0)70 245 245  

 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
 5.1. Blusmiddelen   
 Geschikt Schuim. Koolstofdioxide. Droog chemisch product.  

 Ongeschikt Geen gegevens ter beschikking  

 5.2 Speciale gevaren   
 Gevaarlijke verbrandingsproducten Bij brand kunnen vergiftige en brandbare dampen/gassen vrijkomen:  

Zie ook Rubriek 10 (Stabiliteit en reactiviteit). 
 

 Ongebruikelijke brand-
/explosiegevaren : 

Het product kan bij drogen (nadat het vochtig is geworden) spontaan ontbranden.  

 5.3. Advies voor brandweerlieden Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt. De brand 
bestrijden vanaf een veilige afstand en afgeschermde plaats. 

 

 Brandbestrijdingsmethoden Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.  
 Uitrusting Draag geschikte beschermende kleding. Ademhalingsapparaat onafhankelijk van 

de omgevingslucht met volledig gelaatsscherm. 
 

 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel voorkomen van de stof of het preparaat 
 
 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen    
  In geval van veel gemorst materiaal de ruimte ontruimen. Onmiddellijk contact 

opnemen met een deskundige. Geen ventilatie. Voorkom de vorming van 
stofwolken. Bedek het gemorste materiaal. Draag geschikte beschermende 
kleding, handschoenen en ademhalingsbescherming. Buiten bereik houden van 
ontstekingsbronnen. 

 

 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom verspreiding. Voorkom de vorming van stofwolken. Verzamel het 
gemorste materiaal. In geval van veel gemorst materiaal: onmiddellijk contact 
opnemen met een deskundige. Niet in riolering of openbare wateren laten komen. 
De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt. 
Tref voorzieningen om bij brand bluswater op te vangen. 

 

 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal  
  Voorkom verspreiding. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen. Neem het 

resterende deel voorzichtig op. Voorkom de vorming van stofwolken. 
Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken. Verzamel gemorst materiaal in 
afsluitbare containers. Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale 
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wetgeving. 

 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken  
  Zie Rubriek 8 en 13  

 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 
 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren   
 Algemeen Lees het etiket voor gebruik. Voorkom de vorming van stofwolken.  
 Hygiëne Stof niet inademen. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  

Geschikte bescherming dragen.  
 

 7.2 Opslag en verpakkingsmaterialen   
 Opslagcondities Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren 

en van diervoeder. Bewaren op een brandveilige plaats. Op een vorstvrije, koele, 
droge en goed geventileerde plaats bewaren. Volgens nationale of lokale 
wetgeving. Verwijderd houden van oxyderende stoffen, warmtebronnen, 
ontstekingsbronnen. 

 

 Verpakkingsmateriaal Gebruik origineel verpakkingsmateriaal.  
 7.3 Specifiek eindgebruik Landbouw fungicide  

 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstellling/persoonlijke bescherming 
 
 8.1 Controleparameters   

 Blootstellingslimieten Niet gekend 
 

 

 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

 Technische maatregelen Ruimte adequaat ventileren.  

 Hygiene  Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was handen en gezicht voor 
werkonderbrekingen met water en zeep. Neem een douche na het werk. 
Verschoon werkkleding elke dag. 

 

 Persoonlijke bescherming   

 -Ademhalingswegen Stofmasker  

 -Huid Geschikte beschermende kleding.  

 -Handen Neoprene handschoenen.  

 -Ogen In geval van mogelijke blootstelling: oogbescherming.  

 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen (*) 
 

 9.1 Fysieke en chemische eigenschappen  

 Voorkomen Poeder  
 Kleur Geel groen  
 Geur Typisch  
 pH (1 % verdunning in water) 6.63  
 Zelf-ontbrandingstemperatuur  149°C  
 Explosieve eigenschappen Geen explosieve eigenschappen  
 Oxiderende eigenschappen Geen oxiderende eigenschappen  
 9.2 Overige informatie   

  

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 
 10.1 Reactiviteit Stabiel onder normale omstandigheden.  

Het product kan bij drogen (nadat het vochtig is geworden) spontaan ontbranden. 
De stof van dit product kan een stofexplosie veroorzaken. 

 

 10.2  Chemische stabiliteit   
 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties   
 10.4 Te vermijden omstandigheden Zuren. Vocht. Hitte. Open vuur.  
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Kan ontbinden bij blootstelling aan vochtige lucht of water : kan spontaan 
ontbranden.  

 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten  
  Bij brand kunnen o.a. vrijkomen: Waterstofsulfide. Koolstofmonoxide. 

Koolstofdisulfide. Zwaveloxiden. Stikstofoxyden. Mangaanoxiden. Zinkoxiden. 
 

 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie (*) 
 
 11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 Voor de actieve stof Mancozeb Mancozeb: gegevens verkregen van het Review Report voor mancozeb 

(SANCO/4058/2001 rev. 4.3, 3 Juni 2005) 
 Algemeen Bij zeer hoge niveaus heeft mancozeb geboorteafwijkingen veroorzaakt bij proefdieren. 
 Acute Orale Toxiciteit (rat) LD50 [mg/kg]  > 5000 
 Acute Dermale Toxiciteit (rat) LD50 [mg/kg]   > 2000 
 Acute Inhalatie Toxiciteit (rat) LC50 [mg/l/4u] > 5.14, blootstelling gehele lichaam 
 Huidirritatie   Niet irriterend 
 Oogirritatie   Licht irriterend, geen classificatie nodig 
 Huid sensibilisatie (cavia) Sensibiliserend (M&K) 
   
 Voor de actieve stof Cymoxanil Gegevens verkregen van de lijst van eindpunten voor cymoxanil 
 Acute Orale Toxiciteit (rat) LD50 [mg/kg]  = 960 
 Acute Dermale Toxiciteit (rat) LD50 [mg/kg]   > 2000 
 Acute Inhalatie Toxiciteit (rat) LC50 [mg/l/4u] > 5.6, alleen de neus 
 Huidirritatie   Niet irriterend 
 Oogirritatie   Licht irriterend, geen classificatie nodig 
 Huid sensibilisatie (cavia) Sensibiliserend (M&K) 
   
 Voor het mengsel  
 Algemeen Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden 
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
Meer gegevens niet beschikbaar 

 

RUBRIEK 12: Milieu-informatie  (*) 
 
 12.1. Toxiciteit                                        Voor het mengsel: 

Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. 
Geen verdere gegevens ter beschikking 
 

 

  Voor de actieve stof Mancozeb: Acuut (korte termijn toxiciteit)  

Gegevens van rapport Sanco/1048/2001 rev; 4.3, 3 juni 2005 
Vissen (96h)   
Schaaldieren (48h) 
Algen (96 h) 
 
 

 
 
LC50  <1 mg/L   
EC50 <1 mg/L 
Geen gegevens 

  Voor de actieve stof Cymoxanil: Acuut (korte termijn toxiciteit) 

Gegevens van de lijst met eindpunten 
Vissen (96h)   
Schaaldieren (48h) 
Algen (96 h) 
 

 
 
LC50  =29 mg/L   
EC50 =27 mg/L 
LC50 <1 mg/L 

 12.2. Persistentie en  afbreekbaarheid     
  Geen gegevens ter beschikking  
 12.3. Bioaccumulatie:           Geen gegevens ter beschikking  
 12.4. Mobiliteit in de bodem                               Geen gegevens ter beschikking  
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 12.5. Resultaten van  PBT and vPvB   beoordeling  
  Geen gegevens ter beschikking  
 12.6. Andere schadelijke effecten                 Geen gegevens ter beschikking  

 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  
 

 13.1. Afvalverwerkingsmethoden   

 Product  Voorkom verspreiding. Afvoeren volgens nationale of lokale wetgeving.  

 Afval residu’s Gevaar voor brand. Houd afval gescheiden. Afvoeren als chemisch afval, volgens 
nationale of lokale wetgeving. 

 

 Gecontamineerde verpakking Houd verpakkingsafval gescheiden. Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale 
of lokale wetgeving. 

 

 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer (*) 
 

 ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO classificatie 

 
 

 14.1. VN-nummer 3077  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
  Environmentally hazardous substance, solid , n.o.s (mancozeb, cymoxanil 

preparation) 
 

 14.3.Transportgevarenklasse(n) 9  
 14.4. Verpakkingsgroep  III  
 14.5. Milieugevaren Marine pollutant 

Zeevervuilend 
 

 14.6.Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
  Niet in het milieu vrij laten komen. 

M7, Kemler  No. 90 
 

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

 

RUBRIEK 15: Regelgeving (*) 
  

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

  Geen gegevens ter beschikking  

 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling  

  Nee  

 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 R-zinnen  R22 : Schadelijk bij opname door de mond. 

R48/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige 
blootstelling bij inademing en opname door de mond. 
R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. 
 

 

 H-zinnen H302:Schadelijk bij inslikken. 
H373:Kan schade aan organen  veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling  
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

 

 Klasse Acute Tox 4: Acute toxiciteit categorie 4 
Aquatic Acute 1: Aquatische acute toxiciteit categorie 1 
Aquatic Chroninc 1: Aquatische chronische toxiciteit categorie 1 
Aquatic Chroninc 2: Aquatische chronische toxiciteit categorie 2 
Repro  2: Voortplantingstoxiciteit categorie 2 
STOT RE 2: Specifieke doelorgaan toxiciteit herhaalde blootstelling categorie 2 
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 Bronnen Dossier  
SDS-sheets of ingredients 
Database ECHA 
 

 

 Verdere informatie   Dit blad is herzien (zie datum bovenaan de pagina). 
De voetnoten en de teksten, die herzien zijn in vergelijking met de vorige versie, 
worden aangeduid 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 veiligheidsinformatieblad is conform aan Verordening 1907/2006 (REACH) zoals aangepast door 453/2010, Richtlijn 
67/548/EEG, 1999/45/EG (DSD/DPD) en Verordening 1272/2008 (CLP) en Verordening 1107/2009 (PPP). 

 
Einde van het document. 


