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Paragraaf 1: Omschrijving van de stof resp. de bereiding en firma-omschrijving 

   
1.1 Omschrijving van de stof of 500 g/l ethofumesaat SC (suspensieconcentraat)  

de bereiding:   MURENA 500 

    ARTIKELNUMMER: 700118 (4 x 5 l verpakkingen) 

     

1.2 Gebruik van de stof / de 

bereiding:   Herbicide  

 

      1.2.1 Geïdentificeerde toepassingen: Bij het nakomen van de in het systeem bij dit veiligheidsinformatieblad 

    beschreven voorwaarden. 

 

      1.3.1 Fabrikant:   STEFES GmbH 

           Wendenstr. 21 b 

    D-20097 Hamburg (Germany) 

    Tel: +49 (40) 53308330 

    Fax: +49 (40) 533083329 

    info@stefes.eu 

     

1.3.1 Fabrikant:   Protex  nv / sa  

Technologielaan 7  

B-1840 Londerzeel 

    Tél .: +32 (0)33541304  

    Fax: +32 (0)33540107   

 

      1.4  Noodnummer (24 uur):   Giftinformatiecentrum Mainz: 06131-19240 

    Antigiftcentrum Belgium : +32 (0)70 245 245 

 

Paragraaf 2: Mogelijke gevaren 

 
 2.1 Omschrijving van de gevaren:  

 Het mengsel is als gevaarlijk geclassificeerd zoals bedoeld in de verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]. 

 

 Gevaren voor de gezondheid: 

Geen bijzondere gevaren, voor zoverre de algemene voorschriften van de industriële werkhygiëne worden -

gerespecteerd. 

 

Gevaarlijke eigenschappen: 

niet bekend  

 

Gevaren voor het milieu: 

Giftig voor waterorganismen met langdurige werking. 

 

2.2 Etiket: 

 

GHS pictogram  
 

 

      GHS 09 

 

Signaalwoord:  waarschuwing 

  

mailto:info@stefes.eu
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H-zinnen (gevareninstructies) 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

P-zinnen (veiligheidsaanwijzingen)  
P101  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  

P102  Buiten het bereik van kinderen houden.   

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 

P273  Voorkom lozing in het milieu. 

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. 

P501  Inhoud/verpakking toevoegen aan het bijzonder afval. 

 

Extra bepalingen: 

EUH401       Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  

 

2.3 Overige gevaren: 

Niet van toepassing 

 

Paragraaf 3: Samenstelling/ informatie over de bestanddelen 

  

 3.1 Gevaarlijke inhoudsstoffen: 

 

chemische 

omschrijving 

Concen- 

tratie  

% gewicht (w) 

% vol. (v) 

CAS-nummer EINECS-

nummer 

Classificatie CLP 

Ethofumesaat 43 - 46 26225-79-6 247-525-3 Aquatic Acute 1 – H400 

Aquatic Chronic 1 – H410 

 

 3.2 Opmerking: 

 Woordelijke inhoud van de H-zinnen: zie paragraaf 16. 

 

Paragraaf 4: Eerste-hulp-maatregelen 

 
4.1 Algemene aanwijzingen: 

Contact met huid, ogen, kleding vermijden. Verontreinigde kleding verwijderen. Bij klachten: Arts raadplegen. 

Verpakking/etiket en/of veiligheidsinformatieblad tonen. 

Nooit vloeistoffen toedienen of braken opwekken als het slachtoffer bewusteloos is of krampen heeft.  

 

4.2 Na inademen:  
Slachtoffer frisse lucht bezorgen. Bij onregelmatig ademen of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. 

Slachtoffer in rustpositie brengen en warm houden. Bij klachten arts raadplegen. 

  

4.3 Na huidcontact: 

Verontreinigde kledingstukken en schoenen uittrekken. Met water en zeep wassen. Arts raadplegen als er symptomen 

optreden. 

 

4.4 Na oogcontact: 

Onmiddellijk met veel water grondig minstens 15 minuten uitspoelen, ook onder de oogleden. Bij contactlenzen deze 

na 1-2 minuten verwijderen, dan het oog verder spoelen. Bij aanhoudende symptomen arts opzoeken.  

4.5 Na inslikken: 

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen of een gifcentrum opzoeken en de verpakking resp. het 

etiket tonen. 
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4.6 Zelfbescherming van de eerstehulpverlener: 

Zelfbescherming van de eerstehulpverlener in acht nemen. Pas als de eigen veiligheid gegarandeerd is, kunnen 

onmiddellijk levensreddende maatregelen worden getroffen. Volgend op de redding gebeurt de noodoproep. Tot als 

de reddingsdiensten ter plaatse zijn moet de eerstehulpverlener verdere maatregelen treffen. Hiertoe behoren 

bijvoorbeeld de verdere verzorging en ook de fysieke begeleiding van de betrokkenen. 

 

4.7 Aanwijzingen voor de arts (symptomen, gevaren, behandeling): 

Een specifieke antidote is niet bekend. Symptomatische behandeling (vitale functies, decontaminatie) toepassen. 

 

Paragraaf 5: Maatregelen voor brandbestrijding 

 
5.1 Geschikte blusmiddelen: 

Kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder, water-sproeiwater. 

 

5.2 Ongeschikte blusmiddelen: 

Geen volle straal gebruiken. 

 

5.3 Bijzondere bedreiging door de stof of het product zelf, zijn verbrandingsproducten of ontstane gassen: 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

5.4 Persoonlijke veiligheidsuitrusting bij de brandbestrijding: 

geïsoleerde adembeschermingsapparaten onafhankelijk van de omgevingslucht. Veiligheidspak.  

 

Paragraaf 6: Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen 

 

6.1 Veiligheidsmaatregelen voor personen, veiligheidsuitrusting en noodmaatregelen: 

aanraking met gemorst product of verontreinigde chemicaliën vermijden. Persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen. 

Oog- en gezichtsbescherming dragen (zie paragraaf 8). Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, getroffen 

delen van de huid met water en zeep wassen. Kleding voor hergebruik reinigen of reglementair met het afval 

verwijderen. 

 

6.2 Maatregelen voor de milieubescherming: 

Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten komen. In geval van water- en bodemvervuiling de 

verantwoordelijke instanties inlichten. Het uitbreiden door indammen verhinderen.  

 

6.3 Reinigingswerkwijze: 

Bij kleine hoeveelheden: met geschikt, vloeistofbindend materiaal (bijv. zand, zaagmeel, universeel bindmiddel, 

kiezelgoer) opnemen. Bij grote hoeveelheden: indammen/indijken. Product oppompen. Het opgenomen materiaal 

volgens de voorschriften met het afval verwijderen. Afval in geschikte, gemarkeerde en afsluitbare containers 

afzonderlijk verzamelen. Verontreinigde voorwerpen en vloer volgens de milieuvoorschriften grondig met water en 

tenside reinigen.  

 

6.4 Algemene aanwijzingen: 

informatie over veilige hantering, zie hoofdstuk 7. 

informatie over persoonlijke veiligheidsuitrusting, zie hoofdstuk 8. 

informatie over afvalverwijdering, zie hoofdstuk 13. 

 

 

Paragraaf 7: Hantering en opslag 
 

7.1 Hantering 
 

7.1.1 Aanwijzingen voor de veilige omgang: 

Dampen op de plaats van ontstaan afzuigen. Op een goed verluchte plek werken. Elk direct contact met het product 

vermijden. Op goede persoonlijke hygiëne letten. Levensmiddelen niet in het werkgebied laten verteren of laten 

liggen. Handen en betroffen huiddelen voor het eten, drinken, roken, enz. en na het einde van de werkzaamheden 

wassen.  
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7.2 Opslag 

 

7.2.1 Technische maatregelen en opslagvoorwaarden: 

product in gesloten originele containers op een koele, goed verluchte plek bewaren. Gescheiden van voer-, voedings- 

en genotmiddelen opslaan. Beschermen tegen hitte, vochtigheid en direct zonlicht. Pesticiden moeten zo worden 

opgeslagen alsof ze als WGK 3 geclassificeerd zijn. Beschermen tegen vorst.  

 

7.2.2 Verpakkingsmaterialen: 

Polyethyleen container 

 

7.2.3 Andere gegevens over de opslagvoorwaarden: 

Opslagklasse: LGK 12 Niet-ontvlambare vloeistoffen (VCI classificatie)  

Opslagtemperaturen:  5 – 30 °C 

 

Paragraaf 8: Beperking en controle van de expositie/persoonlijk veiligheidsuitrusting 

 

8.1 Expositiegrenswaarden 

 

8.1.1 Werkplaatsgrenswaarden: 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

8.1.2 Extra expositiegrenswaarden: 

Niet bepaald 

 

8.2 Beperking en controle van de expositie 

 

8.2.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 

Adembescherming: 

Uit de buurt houden van voedingsmiddelen, drinken en voer. 

 

Oogbescherming: 

veiligheidsbril met zijdelingse bescherming (beschermbril, EN 166).  

 

Handbescherming: 

Geschikte veiligheidshandschoenen bestendig tegen chemicaliën (EN 374) ook bij langer direct contact (aanbevolen: 

beschermindex 6, overeenkomstig> 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): bijv. van nitrielrubber (0,4 mm), 

chloropreenrubber (0,5 mm), polyvinylchloride (0,7 mm) e.a.  

lichaamsbeschermmiddel afhankelijk van activiteit en mogelijke inwerking kiezen, bijv. schorten, veiligheidslaarzen, 

beschermpak tegen chemicaliën (conform DIN-EN 465). 

 

Algemene aanbevelingen: 

Voor de omgang met pesticiden in consumentenverpakking gelden de gegevens over de persoonlijke 

veiligheidsuitrusting in de gebruiksaanwijzing. Contact met de huid, ogen, kleding vermijden. Het dragen van 

gesloten werkkleding wordt aanbevolen. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Afzonderlijk 

bewaren van de werkkleding. Uit de buurt houden van voedingsmiddelen, drinken en voer. Tijdens de werkzaamheid 

niet eten, drinken, roken, snotteren. Voor pauzes en einde van de werktijd handen en gezicht wassen.  

 

Aanwijzingen en documentatie van de federale dienst voor consumentenbescherming en 

levensmiddelveiligheid voor de bescherming van de gebruiker  

Zie gebruiksaanwijzing resp. etiket. De richtlijn voor de eisen aan de persoonlijke veiligheidsuitrusting inzake 

plantenbestrijding "Persoonlijke veiligheidsuitrusting bij de omgang met pesticiden" van de federale dienst voor 

consumentenbescherming en levensmiddelveiligheid moet worden in acht genomen. 
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Technische veiligheidsmaatregelen: 

Voor goede ontluchting van de werkplaats zorgen. Dampen op de plaats van ontstaan afzuigen.  

 

8.2 Beperking en controle van de milieu-expositie: 

Technische maatregelen voor het voorkomen van de milieucontaminatie nemen, in het bijzonder met betrekking tot 

het afvalwater. 

 

Paragraaf 9: Fysische en chemische eigenschappen 

 
9.1 Algemene informatie: 

Aggregaattoestand:     vloeibaar 

Kleur:      lichtbeige 

Geur:     karakteristiek 

 

9.2 Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming, alsook omtrent de veiligheid 

 

9.2.1 Veiligheidsrelevante basisgegeven: 

pH:      5 - 8 

Smelttemperatuur [°C]:    Geen gegevens beschikbaar  

Kookbegin en kookbereik [°C]:   Geen gegevens beschikbaar  

Vlampunt [°C]:     Niet van toepassing 

Verdampingssnelheid:    Geen gegevens beschikbaar 

Bovenste explosiegrens [% V/V]:   Geen gegevens beschikbaar  

Onderste explosiegrens [% V/V]:   Geen gegevens beschikbaar 

Dampdichtheid met betrekking tot lucht:  Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid, [g/cm
3
] bij 20° C:    1,126 g/cm³ (20° C) 

Oplosbaarheid in water:    dispergeerbaar 

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:  Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontstekingstemperatuur [°C]:   Niet van toepassing  

Ontbindingspunt [°C]:    Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit [mPa s] bij 20° C:    Geen gegevens beschikbaar  

Explosieve eigenschappen:    Niet explosief 

Oxidatie-eigenschappen:    Geen gegevens beschikbaar  

Brekingsindex:     Niet aangegeven 

Moleculair gewicht:     Geen gegevens beschikbaar 

Fysische toestand bij 20°C:    Vloeistof 

 

9.3 Overige gegevens: 

Elektrische geleidbaarheid:    Geen gegevens beschikbaar  

Oppervlaktespanning bij 20° C:   Geen gegevens beschikbaar 

Oppervlaktespanning bij 40° C:   Geen gegevens beschikbaar  

 

Paragraaf 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 

10.1  Te vermijden omstandigheden: 

Beschermen tegen vorst en vochtigheid. Bij kamertemperaturen en onder normale toepassingsvoorwaarden stabiel. 

 

10.2 Te vermijden stoffen: 

Oxidatiemiddel, sterke zuren en alkaliën. Gevaar voor stofexplosie. 

 

10.3 Gevaarlijke ontbindingsproducten:  

niet bekend. 
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Paragraaf 11: Toxicologische gegevens 
 

11.1 Gegevens over toxicologische effecten 

 

11.1.1 Acute orale toxiciteit: 

LD50 (rat) > 5000 mg/kg 

 

11.1.2 Acute dermale toxiciteit: 

LD50 (rat) > 2000 mg/kg  

 

11.1.3 Acute inhalatieve toxiciteit: 

LC50 (rat) > 0,3 mg/l, 4 h 

 

11.1.4 Sensibilisering: 

Niet sensibiliserend   

 

 

11.1.5 Verdraagzaamheid huid:  

Niet prikkelend  

11.1.6 Verdraagzaamheid ogen: 

Niet prikkelend 

 

Paragraaf 12: Milieugegevens 
 

12.1 Ecotoxiciteit: 

Toxiciteit voor vissen  LC50 (regenboogforel [Oncorhynchus mykiss]) 37,71  mg/l, 96 h   

Dafniatoxiciteit  EC50 (watervlo [Daphnia magna])  28,4 mg/l, 48 h     

Toxiciteit voor  

Waterplanten   EC50 (groene algen [pseudokirchneriella subcapitata])   4,7 mg/l, 72 h   

 

12.2 Mobiliteit: 
Geen gegevens beschikbaar  

 

12.3 Persistentie en afbreekbaarheid: 

Geen gegevens beschikbaar  

12.4 Bioaccumulatiepotentieel: 

Geen gegevens beschikbaar  

    

Paragraaf 13: Aanwijzingen voor afvalverwijdering 
 

13.1  Afvalverwijdering/ afval (product): 

Lege verpakkingen niet hergebruiken. Lege en zorgvuldig gespoelde verpakkingen van het merk PAMIRA moeten 

op de geautoriseerde verzamelpunten van het afvalverwijderingssysteem PAMIRA met afzonderlijke sluiting worden 

afgegeven. Informatie over tijdstip en plaats van de verzamelingen krijgt u door uw dealer, in de regionale pers of op 

het internet op www.pamira.de. Productresten niet met het huisvuil verwijderen, maar in de originele verpakkingen 

bij de afzonderlijke afvalverwijdering van uw woonplaats afleveren.   

 

13.1.1 Europese afvalcatalogus: 

020108: Afval van chemicaliën voor de landbouw, die gevaarlijke stoffen bevatten. 

200119: Pesticide 
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Paragraaf 14: Transportgegevens 

 
14.1 Straat- / spoortransport (ADR/RID/GGVSE): 

UN-nummer:   3082 

Transportgevaarklasse: 9 

Gevaarbriefje:  9 

Omschrijving van het goed: MILIEUBEDREIGENDE STOF, VLOEIBAAR, N.A.G. (Ethofumesaat)  

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Ethofumesaat)  
Verpakkingsgroep:  III 

Tunnelbeperkingscode:  (E)  

Excemption acc. ADR SP375: Deze stoffen als in enkele of samengestelde verpakkingen met een netto  

hoeveelheid per enkelvoudige of innerlijke verpakking van 5 l of minder voor 

vloeistoffen of met een netto massa van 5 kg of minder voor vaste stoffen worden 

vervoerd, zijn niet onderworpen aan andere bepalingen van dit reglement, mits de 

verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot 

4.1.1.8. 

 

14.2  Transport per boot (IMDG-code/GGVZee): 

UN-nummer:   3082 

Transportgevaarklasse: 9 

Gevaarbriefje:  9 

Omschrijving van het goed: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Ethofumesaat)  

Verpakkingsgroep:  III 

EmS:   F-A, S-F 

Schadelijke stof voor de zee: Schadelijke stof voor de zee 

  

14.3 Luchttransport (ICAO-IATA/DGR):   

VN-nummer:   3082 

Transportgevaarklasse: 9 

Gevaarbriefje:  9 

Omschrijving van het goed: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Ethofumesaat)  

Verpakkingsgroep:  III 

  

Paragraaf 15: Rechtsbepalingen 

 

15.1 Aanduiding conf. verordening EG 1272/2008 [CLP] 

 

GHS pictogrammen  
GHS 09 Schadelijk voor het milieu   

 

Signaalwoord:  waarschuwing 

H-zinnen (gevareninstructies) 

H410 Zeer giftig voor waterorganismen met langdurige werking. 

 

P-zinnen (veiligheidsaanwijzingen)  
P101  Doktersadvies is vereist, verpakking of etiket bij de hand houden.  

P102  Buiten het bereik van kinderen houden.  

P103 Voor gebruik etiket lezen. 

P273  Blootstelling aan het milieu vermijden. 

P391 Gemorste hoeveelheden verwijderen. 

P501  Inhoud/verpakking toevoegen aan het bijzonder afval. 

 

Extra bepalingen: 

EUH401 Voor het voorkomen van risico's voor mens en milieu moet de gebruiksaanwijzing worden gerespecteerd.   
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15.2 Nationale voorschriften: 

Watergevarenklasse:  

Pesticides of schadelijke bestrijdingsmiddelen voor planten in kant-en-klare verpakkingen worden niet 

geclassificeerd in de watergevarenklasse. Ze mogen in principe niet in het water geraken. Ze worden zo met het oog 

op de opslag zoals in WG3 onderverdeelde stof behandeld. 

 

Paragraaf 16: Overige gegevens  

 
16.1 Woordelijke inhoud gevareninstructies (H-zinnen), waar paragraaf 3 betrekking op heeft 

Relevante R-zinnen  

H400 Zeer giftig voor waterorganismen. 

H410 Zeer giftig voor waterorganismen met langdurige werking. 

 

16.2 Opleidingsinstructies voor de gebruiker  
Er wordt verwezen naar de leer van de plantenbescherming.  

 

16.3 Meer informatie 

Alle vermelde gegevens komen overeen met de huidige stand van onze kennis en hebben betrekking op het product 

in gebruiksklare vorm. De informatie moet het uitgangspunt vormen voor de veilige omgang met het product en zijn 

geen belofte voor een producteigenschap zoals bedoeld in een technische specificatie. Bevinden de voorwaarden 

voor het gebruik van het product zich niet onder de controle van de fabrikant, dan gaat de aansprakelijk voor het 

veilig gebruik van het product over op de gebruiker. 

De opdrachtgever is ertoe verplicht om alle medewerkers die contact hebben met het product over de gevaren en de 

persoonlijke veiligheidsmaatregelen in te lichten conform het veiligheidsinformatieblad. 

Het veiligheidsinformatieblad werd opgesteld op basis van de veiligheidsinformatiebladen van de grondstoffen, de 

bestanddelen van het preparaat, alsook literatuurdatabanken en geldige voorschriften met betrekking op gevaarlijke 

stoffen en chemische bereidingen. 

 

Personen die het product transporteren, moeten overeenkomstig opgeleid worden in werkwijze, veiligheid en 

hygiëne. De bestuurders moeten worden opgeleid; een overeenkomstig attest conform de eisen van de ADR-

voorschriften moeten worden uitgereikt.  

 

 


