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1. Identificatie van het product en de firma 

Naam van het product   PLATINA 

Verantwoordelijke  Globachem nv 
Leeuwerweg 138 
3803 Sint-Truiden (België) 
Tel.: +32 (0)11 78 57 17 
Fax: +32 (0)11 68 15 65 

 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Chemische beschrijving  
 
Aminozuur in oplossing voor bladmeststof. 
Bevat 33 g/l L-Tryptofaan totaal 

Bestanddelen  
N° Naam Cas-nr Gehalte Symbool R-zinnen  
1 L-Tryptofaan 73-22-3 3.00% w/w - - 

 

3. Mogelijke gevaren 

Geringe giftigheid bij normale hantering en gebruik. Brandbaar indien blootgesteld aan 
warmte of vlammen. 

 

4. Eerste hulp-maatregelen 

Na aanraking met de huid 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk huid spoelen met water, 
daarna met water en zeep. Deze handeling is noodzakelijk om contact met de huid te 
minimaliseren. 
Verontreinigde kleding voor hergebruik wassen. 

Na contact me de ogen 
Onmiddellijk spoelen met een oogspoelmiddel of met schoon water gedurende 
tenminste 10 minuten; hierbij de oogleden van elkaar houden. Onmiddellijk een arts 
raadplegen als de irritatie aanhoudt. 

In geval van opname door de mond 
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk deze de 
verpakking, het etiket of dit veiligheidsblad tonen. Geen braken opwekken. 

Na inademen 
Verdere blootstelling van getroffene vermijden, warm houden en rusthouding laten 
aannemen. Uit voorzorg een arts raadplegen. 

Aanvullend medisch advies 
Symptomatische behandeling en ondersteunende therapie volgens voorschrift. 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Brandbaar indien blootgesteld aan warmte of vlammen. 

Bij brand 
Tanks/vaten koel houden door spuiten met water. 

Aanbevolen blusmiddelen 
Bij kleine branden: schuim, koolstofdioxyde (CO2) of droog poeder als blusstof 
gebruiken. 
Bij grote branden: schuim of verneveld water als blusstof gebruiken. Het gebruik van 
een waterstraal vermijden. Het bluswater indammen met vb. tijdelijke aarden wallen. 

Beschermende uitrusting 
Bij brandbestrijding persluchttoestel en geschikte beschermende kleding dragen. 

 

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

Individuele voorzorgsmaatregelen: (Zie ook hoofdstuk 8) 
Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het opruimen van gemorst 
product. Dit betekent het dragen van bescherming voor de ogen, 
chemicaliënbestendige handschoenen, laarzen en volledig beschermende kleding. 

Reinigings- en opnamemethode 
Gemorste stof opnemen in zand, aarde of ander geschikt adsorptiemiddel. 
Gemorste stof opruimen. Inzamelen in geschikte vaten voor afvalverwijdering. 

Milieumaatregelen 
Het verontreinigde gebied spoelen met water. 
Spoelwater niet in rioolsystemen/oppervlaktewater laten komen. 
Morsingen of ongecontroleerde lozingen op oppervlaktewater dienen te worden 
gemeld aan de betrokken autoriteiten. 

 

7. Hantering en opslag  

Hantering 
Voor het gebruik het etiket lezen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet 
eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Gezicht en handen wassen voor eten, 
drinken of roken. 

Opslag  
In de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren, buiten het bereik van 
kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. Vorstvrij 
bewaren. 
Opslagtermijn: tenminste 2 jaar bij opslag bij omgevingstemperatuur in de 
oorspronkelijke ongeopende handelsverpakking. 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Technische maatregelen (Zie 7) 

Landbouwkundige toepassing 
Raadpleeg voor het gebruik het etiket op de productverpakking (zie ook rubriek 15). 

 

9. Fysische en chemische eigenschappen  

Fysische toestand:   vloeistof (SL - met water mengbaar concentraat) 

Kleur:     kleurloos 

Geur:     karakteristiek 

Kookpunt:    ongeveer 188°C 

Smeltpunt:   ongeveer -59°C 

Dampdichtheid (lucht = 1)  2,62 

Dichtheid:    1,033 g/ml (20°C) 

Vlampunt:    > 101°C 

Lage explosielimiet:  2,6 % 

Hoge explosielimiet:  12,5 % 

Zelfontbrandingstemperatuur: ongeveer 371°C 

pH:     6-8 (20°C) 

oplosbaarheid:   mengbaar met water, aceton en chloroform 

Viscositeit:   58.2 ±1.6 mPaS (20°C) 
 

10. Stabiliteit en reactiviteit van het product 

Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij verbranding of thermische ontleding komen giftige en irriterende dampen vrij. 

Incompatibel met 
Oxiderende stoffen 

 

11. Toxicologische informatie 

Acute toxiciteit: 
LD50/oraal rat:   >10.000 mg/kg 
LD50/dermaal rat:     >4.000 mg/kg 
Herhaald of langdurig huidcontact kan leiden tot lichte irritatie. 

Inademing 
Het is niet waarschijnlijk dat bij normale gebruiksomstandigheden schadelijke effecten 
optreden. 

Langdurige blootstelling 
Er zijn geen lange termijn risico’s voor de mens te verwachten bij het normaal hanteren 
en gebruiken van dit materiaal.  
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12. Ecotoxicologie 

Ecotoxicologische effecten 
Waarschijnlijk niet gevaarlijk voor het watermilieu. 

 

13. Instructie voor verwijdering  

Product 
Bij verwijdering van afvalstoffen dient de lokale, provinciale en nationale wetgeving in 
acht te worden genomen.  

Niet gereinigde verpakking  
Overeenkomstig de afspraken in het “Convenant inzake resten en gebruikte 
verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen” is voor de verwijdering van lege 
verpakkingen een instructie op het productetiket opgenomen.  
Voor aangebroken verpakkingen met restanten geldt dat deze moeten worden 
ingeleverd bij een KCA-depot (KCA = Klein Chemisch Afval). 

 

14. Informatie betreffende het vervoer  

Niet ingedeeld als gevaarlijk bij vervoer. 
 

15. Wettelijk verplichte informatie 

Dit preparaat valt onder de wetgeving gewasbeschermingsmiddelen. Etikettering is 
derhalve in overeenstemming met deze regelgeving. 

Klassificatie: niet ingedeeld als gevaarlijk voor gebruikers. 

S-Zinnen: 
S 2:   Buiten het bereik van kinderen bewaren 
S 13:   Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. 
S 20/21:  Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
S 23:   Spuitnevel niet inademen. 

 

16. Overige informatie 
 

De informatie opgenomen in deze veiligheidsfiche is gesteund op de huidige kennis 
van dit product en werd geput uit bestaande literatuur en proeven. Ze werd gegeven 
ter goeder trouw en belicht enkel het veiligheidsaspect. Deze veiligheidsfiche is een 
aanvulling aan onze informatie voor het gebruik van dit middel, maar vervangt deze in 
geen geval. 

 
De gebruikers worden geacht voldoende voorzorgen te nemen bij gebruik of 
behandeling van dit product waarbij deze fiche enkel als hulpmiddel bedoeld is. 
GLOBACHEM NV kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 
schade die voortvloeit, direct of indirect, uit het gebruik van deze gegevens. 

 


