
FLORDIMEX
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 30/06/2020 Datum herziening: 30/06/2020 Versie: 2.0

Print date 03/07/2020 BE - nl 1/9
3148 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
CA Code (Nufarm) : 3148
Oracle Recipe Code (Nufarm) : 610000244
Item codes : 100005148
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : FLORDIMEX
Type (Nufarm) : Country Specific
Country (Nufarm) : België

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Groeiregulator
Gebruik van de stof of het mengsel :

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Distributeur
Nufarm GmbH & Co KG 
St.-Peter-Str. 25 
4021 Linz - Österreich
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187 
Katharina.Krueger@nufarm.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343 

(VergiftungsInformationsZentrale)

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
België Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen over 
vergiftigingen: 070 245 245 
(gratis, 24/7), of indien 
onbereikbaar tel. 02 264 96 
30 (normaal tarief).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Bijtend voor metalen, categorie 1 H290 
Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1 H314 
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, 
categorie 2

H411 

Volledige tekst van de categorieën en de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS05 GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevarenaanduidingen (CLP) : H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen .
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

EUH zinnen : EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen.
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu 
te voorkomen.

2.3. Andere gevaren
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur (CAS-Nr) 16672-87-0
(EG-Nr) 240-718-3
(EU Identificatie-Nr) 015-154-00-4

39.7 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1C, H314
Aquatic Chronic 2, H411

2-BUTOXYETHANOL
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 
werkvloer geldt
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)

(CAS-Nr) 111-76-2
(EG-Nr) 203-905-0

0.0 - 5.0 Niet ingedeeld

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Raadpleeg een arts.
EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen. De vervuilde kleding uittrekken. Call a 

physician.
EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten 

worden. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het 

etiket tonen. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten : Maagperforatie. Maag-darmklachten.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Zand. Schuim. Koolstofdioxide.
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Ongeschikte blusmiddelen : sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Zoutzuur. Stikstofoxides. Fosforoxide. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.
Overige informatie : Beperk de verspreiding van de blusvloeistoffen (het product kan gevaarlijk zijn voor het milieu). 

Niet in het riool of het milieu lozen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie hoofdstuk 8. Verontreinigd gebied afzetten 

met signaleringen en onbevoegd personeel toegang tot het gebied verbieden.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, universeel 

bindmiddel, silica gel). Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in 
een geschikte container doen voor verwijdering.

Overige informatie : Nooit gemorst materiaal in de originele houders/verpakkingen terugdoen om het later eventueel 
te hergebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel

: Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd 
contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Op 
een droge plaats bewaren.

Opslagtemperatuur : 0 - 50 °C
Informatie betreffende gemengde opslag : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen.

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

2-BUTOXYETHANOL (111-76-2)
EU Lokale naam 2-Butoxyethanol
EU IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 50 ppm
EU Aantekeningen Skin
EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
België Lokale naam 2-Butoxyéthanol # 2-Butoxy-ethanol
België Grenswaarde (mg/m³) 98 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 20 ppm
België Kortetijdswaarde (mg/m³) 246 mg/m³
België Kortetijdswaarde (ppm) 50 ppm
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2-BUTOXYETHANOL (111-76-2)
België Bijkomende indeling D: La  mention D signifie que la résorption de l’agent, 

via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une 
partie importante de l’exposition totale. Cette 
résorption peut se faire tant par contact direct que par 
présence de l’agent dans l’air. # De vermelding D 
betekent dat de opname van het agens via de huid, de 
slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de 
totale blootstelling vormt. Deze opname kan het 
gevolg zijn van zowel direct contact als zijn 
aanwezigheid in de lucht.

België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002

Aanvullende informatie : Country Specific

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Materiaalkeuze beschermende kleding:

Afhankelijk van de gebruikscondities, beschermende handschoenen, een schort, laarzen, hoofd- en gelaatsbescherming dragen. Verwijderd 
houden van voedingswaren en drank. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te dragen
 
Bescherming van de handen:

Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig)

Bescherming van de ogen:

hermetisch gesloten veiligheidsbril. Gelaatsscherm

Huid en lichaam bescherming:

volledig zuurbestendige beschermende uitrusting
 
Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken
 
Overige informatie:

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Niet eten, drinken of roken 
tijdens het gebruik van dit product. Bewaar werkkleding gescheiden. De vervuilde kleding uittrekken. Hanteren in overeenstemming met goede 
industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. De dampen niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar

 

Voorkomen : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.

 

Geur : Geurloos.
 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
 

pH : 1.8
 

pH-oplossing concentratie : 10 g/l
Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar
 

Smeltpunt : > -10 °C
 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Kookpunt : ≈ 100 °C
 

Vlampunt : > 100 °C
 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
 

Dampspanning : 2.3 mPa
 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
 

Dichtheid : 1.2085 g/cm³
Oplosbaarheid : Water: volledig mengbaar

 

Log Pow : -0.63 (20°C; pH 2; Ethephon); -1.89 (20°C; pH 7; Ethephon); -1.81 (20°C; pH 10; Ethephon)
 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
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Viscositeit, dynamisch : 4.5 mPa·s @ 20°C
 

Ontploffingseigenschappen : niet explosief.
 

Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend.
 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Reageert met (sommige) metalen.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Extreem hoge of lage temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Aluminium en aluminiumlegeringen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten

FLORDIMEX 
LD50 oraal rat 2275 - 2525 mg/kg (Ethephon)
LD50 oraal > mg/kg
LD50 dermaal rat 983 mg/kg (Ethephon)
LD50 dermaal konijn > mg/kg
LD50 dermaal > mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 3.26 mg/l/4u (Ethephon)
ATE CLP (dampen) 3.26 mg/l/4u
ATE CLP (stof, nevel) 3.26 mg/l/4u

ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur (16672-87-0)
LD50 oraal rat 1564 mg/kg
LD50 dermaal rat > 983 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 3.26 mg/l/4u

2-BUTOXYETHANOL (111-76-2)
LD50 dermaal rat >
LD50 dermaal >

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld
Huidcorrosie/-irritatie : Irritatie van de huid

pH: 1.8
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Bijtend. Ernstige oogirritatie

pH: 1.8
Aanvullende informatie : konijn
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Aanvullende informatie : Cavia
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Dierproeven hebben geen kankerverwekkende effecten aangetoond)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
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STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

FLORDIMEX 
Viscositeit, kinematisch 3.72362433 mm²/s

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op 
korte termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) 
op lange termijn

: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

FLORDIMEX 
LC50 96u vis 123.6 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
LC50 96u vis > 100 mg/l Cyprinus carpio (Carp)
EC50 48u schaaldieren 160 mg/l Daphnia magna (Watervlo)
EC50 andere waterorganismen 1 ≈ mg/l
NOEC (chronisch) > mg/l
NOEC chronisch vis 43 mg/l Pimephales promelas (Fathead Minnow)
NOEC chronisch schaaldieren 67 mg/l Daphnia magna (Watervlo)
Aanvullende ecotoxicologische gegevensToxicity to algae:

LC50 Chlorella vulgaris
Dose: 20.9 mg/L
Exposition time: 72 h
Test substance: Ethephon

EbC50 Lemna gibba (Duckweed)
Dose: > 1.6 mg/L
Exposure time: 14 d
Test substance: Ethephon

Toxicity to algae:

LC50 Chlorella vulgaris
Dose: 20.9 mg/L
Exposition time: 72 h
Test substance: Ethephon

EbC50 Lemna gibba (Duckweed)
Dose: > 1.6 mg/L
Exposure time: 14 d
Test substance: Ethephon

ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur (16672-87-0)
LC50 96u vis > 100 mg/l Karper (Leuciscus idus melanotus)
LC50 96u vis 123.6 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
EC50 48u schaaldieren > 85 mg/l Daphnia Magna
EC50 72h algae 20.9 mg/l Chlorella vulgaris
NOEC (chronisch) 67 mg/l Daphnia Magna
NOEC chronisch vis 43 mg/l Pimephales promelas (Fathead Minnow)
Aanvullende ecotoxicologische gegevens120 H LC50 Algae (Selenastrum capricornutum) >1.4 mg/L

120 H LC50 Algae (Anabaena flos aquae) >1.8 mg/L
120 H LC50 Algae (Navicula pelliculosa) >1.5mg/L

14d EbC50 (Lemna gibba) >1.6mg/L

120 H LC50 Algae (Selenastrum capricornutum) >1.4 mg/L
120 H LC50 Algae (Anabaena flos aquae) >1.8 mg/L
120 H LC50 Algae (Navicula pelliculosa) >1.5mg/L

14d EbC50 (Lemna gibba) >1.6mg/L

2-BUTOXYETHANOL (111-76-2)
LC50 96u vis >
EC50 andere waterorganismen 1 >

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
FLORDIMEX 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar.

ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur (16672-87-0)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie
FLORDIMEX 
Log Pow -0.63 (20°C; pH 2; Ethephon); -1.89 (20°C; pH 7; Ethephon); -1.81 (20°C; pH 10; Ethephon)
Bioaccumulatie Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk.

ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur (16672-87-0)
Log Pow -0.63 (pH2, 20°C); -1.89 (pH7, 20°C); -1.81 (pH8, 20°C)
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ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur (16672-87-0)
Bioaccumulatie Geen bioaccumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem
FLORDIMEX 
Koc 2540 L/kg (Ethephon)

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
FLORDIMEX 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten
Andere schadelijke effecten : Schadelijk voor in het water levende organismen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Verwijderen als gevaarlijk afval. Naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Mag niet met het 

huishoudelijk afval meegegeven worden. Moet een speciale behandeling ondergaan in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Lege verpakkingen niet hergebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor 
gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale 
regelgeving.

EURAL-code : 02 01 08* - agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. VN-nummer
3265 3265 3265
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE 
VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon)

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE 
VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon)

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE 
VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon)

Omschrijving vervoerdocument
UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE 
VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon), 8, III, (E), 
MILIEUGEVAARLIJK

UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE 
VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon), 8, III, 
MARIENE 
VERONTREINIGING/MILIEUGEVAARLIJK

UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE 
VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon), 8, III, 
MILIEUGEVAARLIJK

14.3. Transportgevarenklasse(n)
8 8 8

 
14.4. Verpakkingsgroep
III III III
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja

Mariene verontreiniging : Ja
Milieugevaarlijk : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Wegtransport
Classificatiecode (ADR) : C3 
Bijzondere bepalingen (ADR) : 274
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking 
(ADR)

: MP19 
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Instructies voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR)

: T7

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP28

Tankcode (ADR) : L4BN
Voertuig voor tankvervoer : AT
Vervoerscategorie (ADR) : 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR)

: V12

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 80 
Oranje identificatiebord :

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E 

- Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG) : 223, 274
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1
Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P001, LP01
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03 
Instructies voor tanks (IMDG) : T7 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP28 
Nr. NS (Brand) : F-A
Nr. NS (Verspilling) : S-B
Stuwagecategorie (IMDG) : A
Stuwage en verwerking (IMDG) : SW2
Maatregelen en observaties (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

- Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y841
PCA beperkte hoeveelheid max. netto 
hoeveelheid (IATA)

: 1L 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 852
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 5L
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 856
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L
Bijzondere bepaling (IATA) : A3, A803
ERG-code (IATA) : 8L

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 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

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

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden

: WGK Germany: 2 - Hazard to waters.

 

15.1.2. Nationale voorschriften
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen
 

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, categorie 3
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 4
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2
Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, categorie 1
Skin Corr. 1 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1
Skin Corr. 1C Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1C
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

NUFARM SDS TEMPLATE

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.




