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Veiligheidsinformatieblad van 18/5/2016, herziening 2 
 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Identificatie van het product 
Identificatie van het mengsel: 
Handelsnaam:  MEZENE 
Handelscode:  - 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Pyrethroïde insecticide 
Ander gebruik is niet toegestaan 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Verstrekker: 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy 
Tel.:  02 40 901 276 

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: 
msds@isagro.com 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Departement Kwaliteit, Veiligheid en Milieu (kantooruren, plaatselijke tijd: 9.00-18.00): 
Tel.: 02 40 901 209 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
 
Criteria van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP 

 
  Opgelet, Flam. Liq. 3, Ontvlambare vloeistof en damp. 
 
  Opgelet, Acute Tox. 4, Schadelijk bij inademing. 
 
  Gevaar, Asp. Tox. 1, Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt. 

 
  Opgelet, Skin Irrit. 2, Veroorzaakt huidirritatie. 
 
  Gevaar, Eye Dam. 1, Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 
  Opgelet, STOT SE 3, Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 
  Opgelet, Aquatic Chronic 1, Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 

 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten:  
Geen andere gevaren 

 
2.2. Etiketteringselementen 
 
Symbolen: 
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Gevaar 
 
Gevarenaanduidingen 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H410 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 
Veiligheidsaanbevelingen: 

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P261 Inademing van spuitnevel vermijden. 
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen, oog- en gelaatsbescherming dragen. 
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P330 De mond spoelen. 
P331 GEEN braken opwekken. 
P391 Gelekte / gemorste stof opruimen. 
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren. 
P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. 

 
Speciale bepalingen: 

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

 
Opgelet: 

Om risico's voor mens en milieu te voorkomen de gebruiksaanwijzing opvolgen (etiket en 
veiligheidsinformatieblad) 
Werken wanneer er geen wind staat 
De volledig geleegde houder mag niet in het milieu achtergelaten worden 
De houder mag niet hergebruikt worden 

 
Aanvullende voorschriften: 

Het water niet met het product of de houder verontreinigen 
Het voor de toepassing gebruikte materiaal niet in de buurt van oppervlaktewater 
schoonmaken. Verontreiniging via waterafvoersystemen van landbouwbedrijven en wegen 
vermijden. 
Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen dit product 
niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. 
Verwijderd houden van onkruid en/of onkruid verwijderen voordat het bloeit. 
Het product niet tijdens de bestuivingsperiode door bijen gebruiken. 
Na toepassing moeten bijen minimaal 1 dag in de bijenkorf blijven met voldoende voedsel en 
water of weggaan maar op een afstand van niet minder dan 3 km. 
De behandelde velden niet betreden voordat de behandeling volledig gedroogd is 
Wanneer een arbeider het veld net na het bespuiten betreedt moet hij beschermende kleding 
en geschikte handschoenen dragen. 
 

Bescherming van in het water levende organismen 
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Om in het water levende organismen te beschermen een onbehandelde veiligheidsstrook ten 
opzichte van de oppervlaktewateren in acht nemen zoals vermeld op het etiket 

 
2.3. Andere gevaren 
vPvB en/of PBT stoffen in het mengsel: geen 
 
Andere gevaren: 

Geen andere gevaren 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling/informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 
 
3.2. Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen binnen de betekenis van de EEG Richtlijn 67/548 en CLP 
Verordening en gerelateerde classificatie: 

 
80% - 90% Nafta (petroleum) oplossing, zwaar aromatisch 

CAS: 64742-94-5 
 

  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 
  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 
 

 
3% - 5% Calcium dodecylbenzeensulfonaat 

CAS: 26264-06-2, EC: 247-557-8 
 

  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 

 
3% - 5% geneutraliseerd alkylamine ethoxylaat 

CAS: 66467-20-7 
 

  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
 
  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 
  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 
 

 
1% - 3% deltamethrin (ISO) 

Index-nummer: 607-319-00-X, CAS: 52918-63-5, EC: 258-256-6 
 

  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 
  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 
 
  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 
 
  3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 
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1% - 3% 2-ethylhexaan-1-ol 

Index-nummer: 203-234-3, CAS: 104-76-7, EC: 203-234-3 
 

  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 

 
0,5% - 1% 4-fenylbut-1-een 

Index-nummer: 601-051-00-7, CAS: 768-56-9, EC: 405-980-7 
 

  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 
 

 
0,5% - 1% 2-methylpropaan-1-ol 

Index-nummer: 603-108-00-1, CAS: 78-83-1, EC: 201-148-0 
 

  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H335 
 
  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 

 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
Bij contact met de huid: 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Lichaamsdelen die met het product in aanraking zijn gekomen of waarvan wordt vermoed dat 
ze ermee in aanraking zijn gekomen onmiddellijk met overvloedig stromend water en 
eventueel zeep afspoelen. 
Het hele lichaam afspoelen (douche of bad). 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en op een veilige manier verwijderen. 

Bij contact met de ogen: 
In geval van contact met de ogen, de ogen lang genoeg met water uitspoelen, de oogleden 
openhouden en daarna onmiddellijk een oogarts raadplegen. 
Het onbeschadigde oog beschermen. 

Bij inslikken: 
GEEN braken opwekken. 
Niets te eten of te drinken geven. 

Bij inademing: 
In geval van onregelmatige of geen ademhaling, kunstmatige beademing toepassen. 
In geval van inademing onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen: blokkeert de neurotransmissie waarbij pre-post synaptische overstimulatie van 
de zenuwuiteinden optreedt Bijzondere gevoeligheid bij allergische en astmatische patiënten, 
alsmede kinderen. Symptomen van het CZS: tremoren (trillingen), convulsies 
(stuiptrekkingen), ataxie (coördinatiestoornissen); irritatie van de luchtwegen: rhinoree 
(loopneus), hoest, bronchospasme en dyspnoe (kortademigheid); allergische reacties die 
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ontketend kunnen worden: anafylaxie, hyperthermie (verhoogde lichaamstemperatuur), 
zweten, huidoedemen, perifere vasculaire collaps   

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Bij ongevallen of onwel worden onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen (indien 
mogelijk de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad tonen). 
Behandeling: 
symptomatisch en reanimatie. 
NB: verdunners (koolwaterstoffen) kunnen chemische broncho-longontsteking, hartaritmie 
(hartritmestoornis). 
Waarschuwing: een vergiftigingencentrum raadplegen. 
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen: 
Water. 
Kooldioxide (CO2). 
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: 
Geen in het bijzonder. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Geen explosie- en verbrandingsgassen inademen die bij hoge temperaturen giftige stoffen 
kunnen bevatten zoals COx, NOx, HBr, HCN. 
Verbranden zorgt voor zware rook. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Geschikt adembeschermingsapparaat dragen. Ademhalingstoestel. 
Voor het blussen van de brand gebruikt verontreinigd water apart opvangen. Niet in de 
riolering terecht laten komen. 
Indien dit op een veilige manier mogelijk is de onbeschadigde houders uit de onmiddellijke 
gevarenzone verwijderen. 
 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
Bij blootstelling aan dampen/stof/spuitnevel ademhalingsapparatuur dragen. 
Voor geschikte ventilatie zorgen. 
Geschikte adembescherming dragen. 
De beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8 raadplegen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in de grond/bodem laten dringen. Niet in het oppervlaktewater of de riolering terecht laten 
komen. 
Verontreinigd reinigingswater opvangen en verwijderen. 
In geval van gaslekken of wanneer het product in waterlopen, de grond of afvoeren terecht 
komt, de verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte stellen. 
Geschikt opvangmateriaal: absorberend materiaal, organisch materiaal, zand. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Met overvloedig water wassen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie ook rubriek 8 en 13 
 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren: 

Contact met de huid en ogen, inademen van dampen en nevels vermijden. 
Plaatselijk ventilatiesysteem gebruiken. 
Geen lege houders gebruiken voordat zij grondig zijn gereinigd. 
Vóór overgieten nagaan of de houders geen incompatibel restmateriaal bevatten. 
Verontreinigde kleding moet worden vervangen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen 
te gaan. 
Niet eten of drinken tijdens de werkzaamheden. 
Zie ook rubriek 8 voor de aanbevolen beschermingsmiddelen. 
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van eventuele incompatibele producten 
De houders altijd goed gesloten houden. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
Incompatibele materialen: 
Geen in het bijzonder. Zie ook de volgende rubriek 10. 
Eisen voor wat betreft opslagruimtes: 
Goed geventileerde ruimtes. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen bijzonder gebruik. 
 

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

2-methylpropaan-1-ol - CAS: 78-83-1 
 TLV TWA - 50 ppm - 151,57 mg/m3 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Bescherming van de ogen: 

Gesloten gelaatsscherm gebruiken, geen lenzen gebruiken. 
Bescherming van de huid. 

Kleding dragen die volledige bescherming van de huid biedt, bijv. katoen, rubber, PVC of 
viton. 

Bescherming van de handen: 
Beschermende handschoenen dragen die volledige bescherming bieden, bijv. van PVC, 
neopreen of rubber. 

Bescherming van de ademhalingsorganen: 
Geschikte bescherming voor de luchtwegen gebruiken. 

Thermische gevaren: 
Geen 

Beheersing van milieublootstelling: 
Geen 
 

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

Voorkomen: Gelige, heldere vloeistof 
Geur: Aromatisch 
Geurdrempelwaarde: Niet bepaald 
pH: 5,6 bij 19,8 °C (1% w/v waterhoudende emulsie) 
Smeltpunt/vriespunt: Niet bepaald 
Initieel kookpunt  
en kookbereik: Niet beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast/gas): Niet beschikbaar 
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- 
of explosiegrens: Niet beschikbaar 
Dampdichtheid: Niet beschikbaar 
Vlampunt: 56,6 °C (EEC A.9) 
Verdampingssnelheid: Niet beschikbaar 
Dampspanning: Niet beschikbaar 
Relatieve dichtheid: 0,9 kg/l bij 20,2 °C (EEC A.3; OECD 109) 
Oplosbaarheid in water: 0,0013 mg/l bij 20 °C (OECD 105) (met betrekking tot 

deltamethrin) 
Oplosbaarheid in olie: Zeer oplosbaar in de meest voorkomende oplosmiddelen op 

omgevingstemperatuur (CIPAC MT 181 OECD 105) (met 
betrekking tot deltamethrin) 

Verdelingscoëfficiënt 
(n-octanol/water): Log P = 4,59 bij 20 °C (OECD 107) (met betrekking tot 

deltamethrin) 
Zelfontbrandingstemperatuur:  430 °C (EEC A.9) 
Ontledingstemperatuur:  Niet beschikbaar 
Viscositeit: Niet beschikbaar 
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Explosieve eigenschappen: Niet explosief (EEC A.14; OECD 113; OPPTS 830.6316) 
Oxiderende eigenschappen: Niet oxiderend (EEC A.21) 

 
9.2. Overige informatie 

Mengbaarheid: Niet beschikbaar 
Oplosbaarheid in vet: Niet beschikbaar 
Geleidbaarheid: Niet beschikbaar 
Relevante eigenschappen 
van de stoffengroepen Niet beschikbaar 
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 

Stabiel onder normale omstandigheden 
10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen 
10.4. Te vermijden omstandigheden 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
10.5. Onverenigbare materialen 

Geen in het bijzonder. 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: 

Geen. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

 
Gegevens met betrekking tot deltamethrin: 
 
Acute toxiciteit: 
Test: LD50, 
Via: Oraal  Soort: Rat = 87 mg/kg 
 
Test: LD50, 
Via: Dermaal  Soort: Rat > 2000 mg/kg  
 
Test: LC50, 
Via: Inhalatie (4 h) Soort: Rat = 0,6 mg/l 
Blootstelling van 6 uur van het hele lichaam, damp/stofdeeltjes 
 
Irriterend vermogen: 
Huid en ogen: niet irriterend 
 
Sensibilisatie: 
Huid: Niet sensibiliserend middel (Buehler test) 
 
Kankerverwekkendheid: 
Geen kankerverwekkend potentieel 
 
Mutageniteit: 
Geen bewijs van mutagene effecten 
 
Teratogeniteit: 
Geen bewijs van teratogene effecten 
 
Voortplantingstoxiciteit: 
Dierproeven: sterftecijfer onder kleine dieren gestegen en toename van gewicht bij kleine 
dieren in geval van giftige doses voor de ouders. 
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Genotoxiciteit: 
Geen genotoxisch potentieel 
 
Vertraagde neurotoxiciteit: 
Bewijs van neurotoxische effecten in aanvullende korte- en langetermijnstudies. 
Er moeten nadere gegevens over pyrethroïden worden verstrekt ter bevestiging van de 
veroorzaakte neurotoxiciteit. 
 

Tenzij anders aangegeven worden de hieronder vermelde door de Verordening 453/2010/EG 
vereiste gegevens geacht niet beschikbaar te zijn: 

a) acute toxiciteit; 
b) huidcorrosie/-irritatie; 
c) ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie; 
d) sensibilisatie van de luchtwegen of de huid; 
e) mutageniteit in geslachtscellen; 
f) kankerverwekkendheid; 
g) toxiciteit voor de voortplanting; 
h) specifieke toxiciteit voor doelorganen (STOT) – eenmalige blootstelling; 
i) specifieke toxiciteit voor doelorganen (STOT) – herhaalde blootstelling; 
j) gevaar in geval van aspiratie. 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 

Volgens de goede werkpraktijken gebruiken en vermijden dat het product in het milieu terecht 
komt. 
 
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
 
Volgens de goede werkpraktijken gebruiken en vermijden dat het product in het milieu terecht 
komt. 
 
Gegevens met betrekking tot deltamethrin: 
Vissen – 
Acute/chronische toxiciteit: 
Oncorhynchus mykiss (regenboogforel), 
LC50 (96h): 0,26 µg/l 
 
Ongewervelde waterdieren – 
Acute/chronische toxiciteit: 
Daphnia magna (grote watervlo), 
EC50 (48 h): 0,56 mg/l; 
 
Algen – 
Acute/chronische toxiciteit: 
Selenastrum capricornutum (zoetwater algen), 
Onzeker gegeven doch waarschijnlijk slechts van geringe toxiciteit 
 
Andere waterplanten: 
Gegeven niet beschikbaar 
 
Langetermijntoxiciteit: 
Niet beschikbaar 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Gegevens met betrekking tot deltamethrin: 
Biologische afbraak: 
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Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar 
DT50 water: 17 uur (ergste geval) 
DT50 (hele systeem): 40-90 dagen 
DT90 (hele systeem): 130-290 dagen 
 
Hydrolytische afbraak: 
Bij 25 °C, pH 5 en pH 7: stabiel 
Bij 23 °C, pH 8: 31 dagen 
Bij 25 °C, pH 9: 2,5 dag 
 
Fotolytische afbraak: 
Directe fotoafbraak: 
niet significant (DT50 ≥ 48 d) 
Indirecte fototransformatie: 
DT50: 4 dagen 
 
Absorptie/Desabsorptie: 
Niet pH afhankelijk 
Er wordt geen accumulatie in water verwacht. 
 

12.3. Bioaccumulatie potentieel 
Gegevens met betrekking tot deltamethrin: 
Bioaccumulatie (vis): 
BCF = 28 dagen 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Gegevens met betrekking tot deltamethrin: 
DT50 laboratorium (20°C, aeroob): 26 dagen (gemiddelde) 
DT90 laboratorium (20°C, aeroob): 68 dagen (gemiddelde) 
DT50 laboratorium (20°C, anaeroob): 68 dagen (gemiddelde) 
 

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB beoordeling 
Niet vereist 
 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen andere schadelijke effecten te vermelden 
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Indien mogelijk terugwinnen. Afvoeren naar erkende verwijderingsinstallaties of verbranding 
onder gecontroleerde omstandigheden. Volgens de geldende plaatselijke en landelijke 
voorschriften hanteren. 
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
14.1 VN-Nummer: 

ADR-VN-Nummer: 1993 
IMDG-VN-Nummer: 1993 

 
14.2 VN-verzendnaam: 

ADR-Shipping Name: ONTVLAMBARE VLOEISTOF, N.E.G. (aromatische 
koolwaterstoffen, C10, naftaleen < 1%) 

IMDG-Technical name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (aromatic, C10, hydrocarbons 
<1% naphthalene) 

 
14.3 Transportgevarenklasse(n)  

ADR-Klasse: 3 
ADR-Label: 3 + Marine pollutant (zeeverontreinigend) 
ADR-Gevaaridentificatienummer: 30 
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IMDG-Klasse: 3 
 
14.4 Verpakkingsgroep 

ADR-Packing Group: III 
IMDG-Packing Group: III 

 
14.5 Milieugevaren 

Marine pollutant:  Marine pollutant (zeeverontreinigend) 
 
14.6 Speciale voorzorgen voor de gebruiker 

IMDG-EMS: F-E, S-E 
Beperkte hoeveelheden: 5 l 
Tunnelbeperkingscode: D/E 

 
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 
D.Lgs [Italiaans wetsbesluit]  3/2/1997 nr. 52 (Classificatie, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen) D.Lgs [Italiaans wetsbesluit] 14/3/2003 nr. 65 (Classificatie, verpakking en 
etikettering van gevaarlijke preparaten) D.Lgs [Italiaans wetsbesluit] 2/2/2002 nr. 25 (Risico's van 
chemicaliën tijdens het werk). D.M. [Italiaans ministerieel besluit] Lavoro 26/02/2004 (Grenswaarden 
voor beroepsmatige blootstelling); D.M. [Italiaans ministerieel besluit]  03/04/2007 
(Tenuitvoerlegging van Richtlijn nr. 2006/8/EG) Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), Verordening (EG) nr. 790/2009 (1° ATP CLP), Verordening 
(EU) nr. 830/2015. 
Indien van toepassing, dienen de volgende normen in acht te worden genomen: 

Ministeriële circulaires nr. 46 en 61 (Aromatische aminen) 
D.Lgs [Italiaans wetsbesluit] 21 september 2005, nr. 238 (Seveso Richtlijn Ter) 
Verordening EG nr. 648/2004 (Detergentia) 
D.L [Italiaans wetsbesluit] 3/4/2006 nr. 152 Normen op milieugebied 

 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 

Niet vereist 
 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
Registratie nr. 16074 van 21/05/2014 
 
H-zinnen in rubriek 3: 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H411 Vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H400 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. 
H410 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H301 Vergiftig bij inslikken. 
H331 Vergiftig bij inademing. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 
Wijzigingen: 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
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RUBRIEK 3: Samenstelling/informatie over de bestanddelen 
 
Dit document werd opgesteld door een deskundige op het gebied van VIB’s die een adequate 
opleiding heeft ontvangen. 
 
Voornaamste bibliografische bronnen: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Bijlage 1 
Istituto Superiore di Sanità (Nationaal Instituut voor de Volksgezondheid) - Inventario 
Nazionale Sostanze Chimiche (Nationale Inventaris van Chemische Stoffen) 

 
De informatie in dit blad is gebaseerd op onze kennis op de hierboven vermelde datum. De 
informatie heeft uitsluitend betrekking op het genoemde product en geeft geen garanties voor 
bepaalde eigenschappen. 
 
De gebruiker dient zelf na te gaan of de informatie in dit blad accuraat en compleet is voor zijn of 
haar specifieke toepassing. 
 
Dit blad maakt elke vorige uitgave ongeldig en komt hiervoor in de plaats. 
 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road (Europese overeenkomst betreffende het 
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society). 
CLP: Classification (Indeling), Labelling (Etikettering), Packaging 

(Verpakking). 
DNEL: Derived No Effect Level (Afgeleide dosis zonder effect). 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

(Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen). 
GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung (Verordening Gevaarlijke Stoffen), Duitsland 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals (Globaal geharmoniseerd systeem voor de indeling en 
etikettering van chemische stoffen). 

IATA: International Air Transport Association (Internationale vereniging voor 
luchttransport). 

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation of the “International Air Transport 
Association” (IATA) (Verordening voor gevaarlijke goederen van de 
“International Air Transport Association” (IATA)) 

ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale organisatie van 
de burgerlijke luchtvaart). 

ICAO-TI: Technische instructies van de “International Civil Aviation Organization” 
(ICAO). 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Internationale 
maritieme code voor gevaarlijke goederen). 

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Internationale 
nomenclatuur van cosmetische ingrediënten). 

KSt: Stofexplosiecoëfficiënt. 
LC50: Letale concentratie voor 50 procent van de testpopulatie. 
LD50: Letale dosis voor 50 procent van de testpopulatie. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration (Voorspelde concentraties zonder 

effect). 
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Rail (Verordening betreffende het internationaal vervoer van 
gevaarlijke goederen per spoor). 

STEL: Short Term Exposure Limit (Grenswaarde voor korte termijn 
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blootstelling). 
STOT: Specific Target Organ Toxicity (Specifieke doelorgaantoxiciteit). 
TLV: Threshold Limit Value (Grenswaarde). 
TWATLV: Threshold Limit Value-Time Weighted Average (Grenswaarde voor een 

tijd gewogen gemiddelde blootstelling van 8 uur per dag). (ACGIH 
standaard). 

WGK: Wassergefährdungsklasse (Duitse gevaarklasse voor water). 
 
 




