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êTêFêN óm ÉL ¿
T : Vergiftig F+ : Zeer licht N : Milieugevaarlijk 2.1 : Brandgevaarlijk gas. 6.1 : Giftige stoffen. 9 : Diverse gevaarlijke

ontvlambaar stoffen en voorwerpen.

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

Aard van het product : Insecticide.
Acaricide.

Handelsnaam : Predex One Shot

Bedrijfsidentificatie : EDIALUX-FORMULEX NV
Rijksweg 28
2880  BORNEM  BELGIUM
Tel :  +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com

Telefoonnr. in noodgeval : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)

2  Identificatie van de gevaren

Risicozinnen : R12 : Zeer licht ontvlambaar.
R21/22 : Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R23 : Vergiftig bij inademing.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Milieugevaar : R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

3  Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel : Preparaat.

Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer REACH Indeling

Aceton : < 25   % 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 ----- F; R11
R66
R67
Xi; R36

Forane : Tussen 50  en 75 % 811-97-2 212-377-0 ----- -----

Dichloorvos (ISO) : = 6,79   % 62-73-7 200-547-7 015-019-00-X ----- T+; R26
T; R24/25
R43
N; R50 (M fact. = 1000)

4  Eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Rust.
In half-zittende houding plaatsen.
Kunstmatige beademing kan nodig zijn.
Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het
etiket tonen.
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4  Eerstehulpmaatregelen  (vervolg)

- Kontakt met de huid : Onmiddellijk spoelen met veel water.
Of neem een douche gedurende 15 minuten.
Besmette kleding en schoenen uittrekken.
Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het
etiket tonen.

- Kontakt met de ogen : Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten.
Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te
verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
Medische hulp inroepen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het
etiket tonen.

- Inslikken : Spoel de mond overvloedig met water.
Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool
in water is aangewezen.
Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het
etiket tonen.

5  Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevarenklasse : Zeer licht ontvlambaar.

Specifieke risico's : Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.

Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Bij onvolledige verbranding kan CO ontstaan. Vorming van toxische en irriterende
gassen mogelijk.

- Geschikte blusmiddelen : Poeder.
Schuim.
Koolstofdioxyde.
Waternevel.

- Ongeschikte blusmiddelen : Geen bekend.

Speciale beschermingsmiddelen voor : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
de brandweer ademhalingsbescherming.

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

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.
Aanraking met de huid vermijden.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Nevel niet inademen.
Gebruik beschermende kleding.

Voorzorgsmaatregelen voor het : Vermijden dat deze stof in het milieu terechtkomt.
milieu Alle mogelijke contaminatie van waterlopen en oppervlaktewateren vermijden.

R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Verzamel gemorst materiaal in afsluitbare containers.
Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale wetgeving
Afgesloten ruimten ventileren alvorens ze te betreden.
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6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  (vervolg)

7  Hantering en opslag

Algemeen : Lees het etiket voor gebruik.

Persoonlijke bescherming : Aanraking met de huid vermijden.

Opslag : Achter slot bewaren.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Beschermen tegen bevriezing.
Opslaan in originele verpakking.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, open vlammen en direct zonlicht.

Houdbaarheid : Tenminste twee jaar houdbaar, indien vorstvrij bewaard in originele, gesloten
verpakking

Behandeling : Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik.
Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële
hygiëne en veiligheid.

8  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Ademhalingsbescherming : Spuitnevel niet inademen.

- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.

- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding.

- Oogbescherming : Bij deskundig gebruik wordt een veiligheidsbril niet noodzakelijk geacht.

- Andere : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Niet verstuiven op een open vlam of elk gloeiend materiaal.
Voorkom lozing in het milieu.

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

9  Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk : Aërosol.

• Kleur : Kleurloos.

• Geur : Kenmerkend.

• Dichtheid

10  Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan CO ontstaan. Vorming van toxische en irriterende
gassen mogelijk.

EDIALUX-FORMULEX NV In geval van nood : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)
Rijksweg 28  2880  BORNEM  BELGIUM

Tel :  +32 (0) 3 886 22 11

Fax : +32 (0) 3 886 24 60

E-mail : edialux@edialux.be

www.edialux.com



bladzijde : 4

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

Datum : 16 / 5 / 2011

Vervangt : 0 / 0 / 0

Predex One Shot PREDEX ONE SHOT6.

79%

10  Stabiliteit en reactiviteit  (vervolg)

Gevaarlijke polymerisering : Zal niet voorkomen.

Te vermijden stoffen : Alkali.
Sterke zuren.
Mineralen.

Te vermijden condities : Warmte.
Open vuur.
Vonken.
Rechtstreeks zonlicht.
Vochtigheid.

11  Toxicologische informatie

Informatie over toxiciteit : Toxicologische familie:
- dichloorvos: organofosfaten.

Dichloorvos is een organofosforverbinding met een cholinesteraseremmende
werking. Dichloorvos is zeer giftig bij opname in het lichaam door inademing en
giftig bij opname door de mond of huid. Dichloorvos kan overgevoeligheid
veroorzaken.

12  Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische : R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
effecten

Voorzorgsmaatregelen voor het : R57 : Vergiftig voor bijen.
milieu

13  Instructies voor verwijdering

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

14  Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie

- Officiële vervoersnaam : UN1950  AEROSOLS, 2.1 (6.1), 5TF, (D)

- UN Nr : 1950

- G.I. nr : --

-Transportetikettering

óm LÉ ¿
: 2.1

6.1
9E
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14  Informatie met betrekking tot het vervoer  (vervolg)

Vervoer over land

- ADR Klasse : 2

- ADR Verpakkingsgroep : TF

Zeevervoer

- IMO-IMDG code : Klasse  2

- IMO Verpakkingsgroep : TF

- EMS-Nr : F-D S-U

- IMDG-Zeevervuiling : YES

Luchtvervoer

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo :
Packaging instructions passenger:

- IATA - Klasse of divisie : 2

- IATA Verpakkingsgroep : TF

- Beperkte Hoeveelheid : LQ 1
Samengestelde verpakkingen - binnenverpakking : maximale  inhoud : 120 ml
Samengestelde verpakkingen - collo : maximum : 30 kg
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays -
binnenverpakking : maximale inhoud : 120 ml
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays - Collo :
maximum : 20 kg

15  Regelgeving

Toelatingsnummer : 4091/B.

Symbo(o)l(en) : T+ : Zeer vergiftig
F+ : Zeer licht ontvlambaar
N : Milieugevaarlijk

R-Zinnen : R12 : Zeer licht ontvlambaar.
R24/25 : Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R26 : Zeer vergiftig bij inademing.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R57 : Vergiftig voor bijen.

S-Zinnen : S1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S9 : Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S28 : Na aanraking met de huid zich onmiddellijk en overvloedig wassen, met
S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S42 : Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S60 : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

16  Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R11 : Licht ontvlambaar.
R24/25 : Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R26 : Zeer vergiftig bij inademing.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
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16  Overige informatie  (vervolg)

R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter
beschikking gesteld.  De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen
buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren.  Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke
verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn
met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat
de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document
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