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1.  Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1.  Productidentificatie
Identificatie van het produkt : Vloeibaar.

Ref. n° : 16315040BE

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

Gewasbeschermingsmiddel.
Herbicide
(SC)  Suspensieconcentraat (vloeibaar concentraat).

1.3.  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijfsidentificatie : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V.

P.O. Box 355 3830 AK Leusden, The Netherlands
Phone: (+31) (0) 33 4453 160
Fax:       (+31) (0) 33 4321 598
h.vogelezang@mabeno.com

1.4.  Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor noodgevallen : Zie leverancier. ( Telefoonnummer alleen bereikbaar tijdens kantooruren. )

of
Neem contact op met het plaatselijke centrum voor vergiftigingen en vraag om hulp
BE :   +32 70 245 245
NL :   +31 30 274 88 88  Alleen beschikbaar voor gezondheidswerkers.
DE :   +49 30 19240

2.  Identificatie van de gevaren

2.1.  Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

: R43
N; R50-53

2.2.  Etiketteringselementen
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Symbo(o)l(en)

êX êN
: Irriterend

Gevaarlijk voor het milieu.

- R-Zinnen : R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

- S-Zinnen : S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S 20/21 : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S 23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
S 24 : Aanraking met de huid vermijden.
S 35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S 37 : Draag geschikte handschoenen.
S 61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

• Aanvullende gevareninformatie : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
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2.  Identificatie van de gevaren  (vervolg)

2.3.  Andere gevaren
Geen in normale omstandigheden.

3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Naam Component Waarde(n) CAS nr EG nr EG annex REACH VERKLARING

Fenmedifam : 18 % 13684-63-4 237-199-0 616-106-00-0 ----- N; R50-53
----------------------------------
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Ethofumesate : 18 % 26225-79-6 247-525-3 607-314-00-2 ----- N; R51-53
----------------------------------
Aquatic Chronic 2

Polyarylphenylether phosphate : 1  - 5 % 90093-37-1 ----- ----- ----- Xi; R36
----------------------------------
Eye irrit 2

Verdere inlichtingen
Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Zie rubriek 16, waar de volledige tekst van elke relevante R-zin moet worden vermeld.

4.  Eerstehulpmaatregelen

4.1.  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Eerste hulp
- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof

toedienen.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,
vervolgens spoelen met warm water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water.
Onmiddellijk een oogarts raadplegen.

- Inname : NIET LATEN BRAKEN.
De mond spoelen met water. Water te drinken geven. Nooit iets toedienen via de mond bij
een bewusteloos persoon.
Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2.  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen informatie beschikbaar.

4.3.  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Nota voor de arts : Symptomatisch behandelen.

5.  Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1.  Blusmiddelen
Blusmiddelen

* - Geschikt(e) : Blusmiddelen gebruiken geschikt voor de omliggende materialen.

5.2.  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Speciale blootstellingsrisico's : Bij thermische ontleding ontstaat(n): koolstofoxyden , zwaveloxyden , Fosforoxide. ,

stikstofoxyden

5.3.  Advies voor brandweerlieden
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5.  Brandbestrijdingsmaatregelen  (vervolg)

Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

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

6.1.  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voorkom inademen.

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.

6.2.  Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Niet in de gootsteen legen.

6.3.  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Bij morsen en/of lekkage : Absorbeer gemorst materiaal met inert materiaal (bv. droog zand of droge aarde) en plaats

het vervolgens in een container voor chemisch afval.

6.4.  Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8.

7.  Hantering en opslag

7.1.  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Behandeling : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

Damp niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

7.2.  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. In originele vaten bewaren.

Bescherm tegen Vochtigheid
Opslagtemperatuur :
   minimumtemperatuur: -5 °C
   maximumtemperatuur: 35 °C

Verpakkingsmateriaal : Glazen flesjes , roestvrij stalen containers , COEX polyethyleen flessen.

7.3.  Specifiek eindgebruik

8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1.  Controleparameters
Persoonlijke beveiliging

* - Ademhalingsbescherming : Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.
Filter A2/P2

- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding en laarzen bestand tegen chemicaliën

- Oogbescherming : Chemische veiligheidsbril of gelaatsbescherming met veiligheidsbril.

- Handbescherming : Langdurige blootstelling :
Geschikte handschoenen dragen die  bestand zijn tegen gebruikte chemicaliën.
Doorbraaktijd : 480 min
Materiaaldikte : 0.7 mm of
Kortdurende blootstelling :
Doorbraaktijd : 30 min
Materiaaldikte : 0.4 mm
Geschikt materiaal : Neopreen , Nitrilrubber
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8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  (vervolg)

* Industriële hygiëne : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten oogdouches en
veiligheidsdouches aanwezig zijn.
Kleding wassen alvorens ze opnieuw te dragen.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan
pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8.2.  Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Beroepsmatige blootstellingslimieten : Niet vastgesteld.

9.  Fysische en chemische eigenschappen

9.1.  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Uiterlijk : Viskeuze vloeistof.

Kleur : Wit  -  Beige.

Geur : Kenmerkend

pH waarde : 2.9     (1% oplossing )

Vlampunt [°C] : Niet van toepassing.

Dichtheid  [kg/m3] :
1112 (20 °C )

Oplosbaarheid in water : Suspensie.

Log P octanol / water : Ethofumesate : 2.7 (pH = 6.4; 20 °C )
Phenmedipham : 3.59 (pH = 4; 22 °C )

Viscositeit : 114 mPa.s  (20 °C )
OESO test Guidelines no. 114

Brandbaarheid : Niet getest.

Oxyderende eigenschappen : Niet oxyderend.

Explosieve eigenschappen : Niet getest.

9.2.  Overige informatie
Oppervlaktespanning : 37.0 mN/m  (20 °C )

OESO test Guidelines no. 115

10.  Stabiliteit en reactiviteit

10.1.  Reactiviteit
Reactiviteit : Niet getest.

10.2.  Stabiliteit
Stabiliteit : Stabiel in de aanbevolen opslag- en behandelingsomstandigheden.

10.3.  Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke reakties : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke polymerisering : Zal niet voorkomen.

10.4.  Te vermijden condities
Te vermijden condities : Warmte , open vuur , Bevriezing

10.5.  Te vermijden stoffen
Te vermijden stoffen : Sterke alkaliën , Sterk oxyderende stoffen

10.6.  Gevaarlijke ontbindingsproducten
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10.  Stabiliteit en reactiviteit  (vervolg)

Gevaarlijke ontledingsprodukten : Bij thermische ontleding ontstaat(n): koolstofoxyden , koolstofmonoxyde , stikstofoxyden ,
zwaveloxyden

11.  Toxicologische informatie

11.1.  Informatie over toxicologische effecten
Acute giftigheid
- Oraal : LD50 ( rat ) : > 5000 mg/kg

OESO test Guidelines no. 401

- Dermaal : LD50 ( rat ) : > 2000 mg/kg
OESO test Guidelines no. 402

* - Inademing : LC50 ( rat ) : 0.725  g/m3 ( maximaal bereikbare concentratie )
OESO test Guidelines no. 403

Huidcorrosie/-irritatie : Niet irriterend.
OESO test Guidelines no. 404

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Mild irriterend.
OESO test Guidelines no. 405

Sensibilisatie van de luchtwegen of : Dit produkt veroorzaakt gevoeligheid  bij Guinese biggen.
van de huid OESO test Guidelines no. 406

Kankerverwekkendheid : Geen informatie beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen : Geen informatie beschikbaar.

Voortplantingstoxiciteit : Geen informatie beschikbaar.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij : Geen informatie beschikbaar.
eenmalige blootstelling
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij : Geen informatie beschikbaar.
herhaalde blootstelling
Aspiratiegevaar : Geen informatie beschikbaar.

12.  Ecologische informatie

12.1.  Toxiciteit
* Ecotoxiciteit : Vis

LC50 (96h) : 21.9 mg/l Oncorhynchus mykiss
Algen
EbC50 (72h) : 1.78 mg/l
Bacteriën
EC50 : < 10000 mg/l
OESO test Guidelines no. 209

12.2.  Persistentie - afbreekbaarheid
Geen informatie beschikbaar.

12.3.  Vermogen tot bioaccumulatie
Geen informatie beschikbaar.

12.4.  Mobiliteit in de bodem
Geen informatie beschikbaar.

12.5.  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen informatie beschikbaar.

12.6.  Andere schadelijke effecten
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12.  Ecologische informatie  (vervolg)

Geen informatie beschikbaar.

13.  Instructies voor verwijdering

13.1.  Afvalverwerkingsmethoden
EWC-Nr. (Europese Afval Catalogus): : De genoemde EWC codes zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijk gebruik van dit

product.
Op basis van het specifiek gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker
kunnen onder bepaalde omstandigheden ook andere EWC codes worden toegekend.
02 01 08 agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
07 04 99 niet elders genoemd afval
20 01 19 pesticiden

Afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer : 3082

Gevaarlabel(s)

à|O ¿
: 9 9E

Verzendnaam : UN3082  MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.   (Fenmedifam , Ethofumesate), 9 (9E),
III, (E)

G.I. nr : : 90

Land vervoer
ADR/VLG : Klasse : 9

Verpakkingsgroep : III

Gelimiteerde hoeveelheden : Opmerkingen:
Samengestelde verpakking: Maximale hoeveelheid per binnenverpakking: 5 l.

Zee vervoer
IMO - Verzendnaam : UN3082  MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.   (Fenmedifam , Ethofumesate), 9 (9E),

III, (E)

IMO-IMDG code : Klasse : 9
Verpakkingsgroep : III

IMDG-Zeevervuiling : Ja.

EmS-Nr : F-A , S-F
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15.  Regelgeving

15.1.  Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

* België : Erkenningsnummer: 9094P/B
Bevat : Phenmedipham & Ethofumesate

15.2.  Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen informatie beschikbaar.

16.  Overige informatie

Volledige tekst van R-zinnen in de : R 36 : Irriterend voor de ogen.
rubriek 3 R 50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Andere gegevens : Wijzigingen ten opzichte van vorige versie - Zie : *

Gemaakt door : HPV
h.vogelezang@mabeno.com

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn overeenkomstig verordening (EG) nr. 1907/2006 en navolgende wijzigingen.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op
de aangegeven uitgiftedatum.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en
vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.
Bovenstaande gegevens zijn alleen toepasselijk voor de omschreven stof(fen) die hier zijn aangemerkt, en zijn mogelijk niet
toepasselijk voor overeenkomstige stoffen die worden gebruikt in combinatie met welke andere stoffen dan ook, of bij enig ander
proces, of in geval de betreffende stof(fen) worden veranderd of bewerkt anders dan in de tekst omschreven.

Einde van document
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