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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Naam : Triflusulfuron-methyl 50% WG 

Handelsnaam : SHIRO 500 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Gewasbeschermingsmiddelen 

Gebruik van de stof of het mengsel : Herbicide 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Gebruiksbeperkingen : Geen bewijs bekend tegen het gebruik 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Rest van de wereld (Engels): +44 1865 407333 

Europa (Engels): +44(0)1235 239670 

112 (European Emergency Number) 

 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 

over vergiftigingen: 

070 245 245 (gratis, 

24/7), of indien 

onbereikbaar tel. 02 

264 96 30 (normaal 

tarief). 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351   

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400   

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410   

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Leverancier 

UPL Holdings Coöperatief U.A. 

Claudius Prinsenlaan 144 A 

4818 CP BREDA 

Nederland 

T 0031 (0) 85 0712300  

EUR-SDS.info@upl-ltd.com - www.upl-ltd.com 

Distributeur 

UPL Benelux B.V. 

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A 

4818 4818 CP Breda – Nederland 

T +31 (0)85 07123 00 

EUR-SDS.info@upl-ltd.com 

mailto:EUR-SDS.info@upl-ltd.com
http://www.upl-ltd.com/
mailto:EUR-SDS.info@upl-ltd.com


SHIRO 500 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
 

 

   

8-7-2022 (Datum herziening) NL (Nederlands) 2/11 
 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

  

    

  GHS08 GHS09     

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Bevat : Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-

yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoaat 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Gelaatsbescherming 

dragen. 

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. 

P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen. 

EUH zinnen : EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 

milieu te voorkomen. 

Extra zinnen : SP1- Geen water verontreinigen met het product of de verpakking ervan. 

SPa1 - Om de ontwikkeling van resistentie te voorkomen, moet u het gebruik van dit 

product afwisselen met andere producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC-

code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof in dit product is 2. 

SPe2 - Om waterorganismen te beschermen, mag het product niet worden gebruikt op 

percelen die gevoelig zijn voor erosie. Voor het Vlaams Gewest en het Gewest 

Brussel-Hoofdstad, dit geldt voor percelen geclassificeerd als "sterk erosiegevoelig". Voor 

het Waals Gewest komt dit overeen met de gevonden percelen met de code R. Het product 

kan niettemin worden gebruikt op deze percelen mits die maatregelen ter bestrijding van 

bodemerosie zoals vastgelegd in de regionale wetten worden uitgevoerd. 

SPe3 - Om in het water levende organismen te beschermen, respecteer een gebied dat niet 

wordt behandeld door: naar oppervlaktewater (zie risicobeperkende maatregelen). 

SPo: Behandelde gewassen/oppervlakken pas betreden als de spuitafzetting volledig droog 

is. 

2.3. Andere gevaren 

Component 

Docusate sodium (577-11-7) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 

hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %. 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 
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3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-

(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-

yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoaat 

CAS-Nr: 126535-15-7 

EG-Nr: 603-146-9 

EU Identificatie-Nr: 607-714-

00-7 

51,8 Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) 

EUH401 

Talc (Mg3H2(SiO3)4) 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (BE) 

CAS-Nr: 14807-96-6 

EG-Nr: 238-877-9 

16,9 Niet ingedeeld 

Lignin, alkali, reaction products with disodium sulfite 

and formaldehyde 

CAS-Nr: 105859-97-0 15 Eye Irrit. 2, H319 

SUCROSE 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (BE) 

CAS-Nr: 57-50-1 

EG-Nr: 200-334-9 

15 Niet ingedeeld 

Docusate sodium CAS-Nr: 577-11-7 

EG-Nr: 209-406-4 

REACH-nr: 01-2119491296-

29 

< 1.5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

EHBO na inademing : NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en 

laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een 

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Na contact met de huid alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en de huid 

onmiddellijk wassen met veel water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde 

werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 

opnieuw te gebruiken. 

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende 

oogirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. 

Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de 

riolering of open water terechtkomt. 

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Alvorens te gebruiken de speciale 

aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en 

begrepen heeft. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product 

altijd handen wassen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

SUCROSE (57-50-1) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Saccharose # Sucrose 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 
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Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Talc (sans fibre d’amiante) # Talk (asbestvrij, inadembaar stof) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Veiligheidsbril 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 

 

Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast 

Kleur : Bruinachtig. 

Voorkomen : Granulaat. 

Geur : hout. 

Geurdrempelwaarde : Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Smeltpunt : Niet van toepassing 

Vriespunt : Niet van toepassing 

Kookpunt : Niet van toepassing 

Ontvlambaarheid : Niet licht ontvlambaar,Verordening (EG) nr. 440/2008, bijlage, A.10 
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Ontploffingseigenschappen : Op basis van de chemische structuur zijn er geen aanwijzingen voor explosieve 

eigenschappen. Testmethode EU A.14. 

Oxiderende eigenschappen : Niet oxyderend. Verordening (EG) nr. 440/2008, bijlage, A.17. 

Explosiegrenzen : Niet van toepassing 

Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing 

Vlampunt : Niet van toepassing 

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 

Ontledingstemperatuur : Niet van toepassing 

pH : 7,1 (CIPAC MT 75.3) 

pH-oplossing : 1 % 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water. 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Niet van toepassing 

Dampspanning : Niet van toepassing 

Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : 0,7 – 0,9 g/ml (CIPAC MT 186) 

Relatieve dichtheid : Niet van toepassing 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing 

Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 

Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 

Vorm van de deeltjes : Niet beschikbaar 

Aspectverhouding deeltjes : Niet beschikbaar 

Deeltjesaggregatietoestand : Niet beschikbaar 

Deeltjesagglomeratietoestand : Niet beschikbaar 

Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes : Niet beschikbaar 

Deeltjesstofvorming : Niet beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Niet van toepassing 

Relatieve verdampingssnelheid (ether=1) : Niet van toepassing 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7). 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Aanvullende informatie : (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk product) 
 

SHIRO 500  

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (OECD 404 methode) 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (OECD 402 methode) 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) > 6,1 mg/l/4u (OECD 403 methode) 
 

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-

methylbenzoaat (126535-15-7) 

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) > 5,1 mg/l/4u 
 

Docusate sodium (577-11-7) 

LD50 oraal 3080 mg/kg 
 

SUCROSE (57-50-1) 

LD50 oraal rat 29700 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan. (OECD 404 methode)) 

pH: 7,1 (CIPAC MT 75.3) 

Aanvullende informatie : (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk product) 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan. (OECD 405 methode)) 

pH: 7,1 (CIPAC MT 75.3) 

Aanvullende informatie : (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk product) 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan. (US EPA OPP 81-6)) 

Aanvullende informatie : (resultaten zijn verkregen met een soortgelijk product) 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Kankerverwekkendheid : Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Docusate sodium (577-11-7) 

NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 750 mg/kg lichaamsgewicht/dag (OECD 408 methode) 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

SHIRO 500  

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Niet snel afbreekbaar 
 

SHIRO 500  

EC50 - Schaaldieren 145,8 mg/l (OECD 202 methode) 

ErC50 algen 0,94 mg/l (OECD 201 methode) 

NOEC chronisch algen 0,0043 mg/l (OECD 239 methode) 
 

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-

methylbenzoaat (126535-15-7) 

LC50 - Vissen 730 mg/l 

EC50 - Schaaldieren > 960 mg/l (OECD 202 methode) 

ErC50 algen 1 mg/l (OECD 201 methode) 

NOEC chronisch vis 57,7 mg/l (OECD 210 methode) 

NOEC chronisch schaaldieren 11 mg/l (OECD 202 methode) 
 

Docusate sodium (577-11-7) 

LC50 - Vissen 49 mg/l (96h - Bracgydanio rerio) 

LC50 vissen 17,3 mg/l (96h - Pimephales promelas) 

EC50 - Schaaldieren 6,6 mg/l (48h - Daphnia magna) 

EC50 96h algae > 100 mg/l (96h) 

ErC50 algen 82,5 mg/l/72u (72h- Green Algae) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Docusate sodium (577-11-7) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. (OECD 310). 

Biodegradatie > 60 % 14dagen 

12.3. Bioaccumulatie 

SHIRO 500  

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) Niet van toepassing 
 

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-

methylbenzoaat (126535-15-7) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 0,96 pH=7; 25°C; US EPA OTS guideline CG1400 
 

Docusate sodium (577-11-7) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 1,998 (20°C) 
 

SUCROSE (57-50-1) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -2,7 
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12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

Docusate sodium (577-11-7) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 3077 UN 3077 UN 3077 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. 

(triflusulfuron-methyl MENGSEL) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (triflusulfuron-

methyl) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (triflusulfuron-

methyl) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE 

STOF, N.E.G. (triflusulfuron-methyl 

MENGSEL), 9, III, (-) 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (triflusulfuron-

methyl), 9, III, MARINE POLLUTANT 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (triflusulfuron-

methyl), 9, III 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

9 9 9 

   

14.4. Verpakkingsgroep 

III III III 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 

Mariene verontreiniging: Ja 

Milieugevaarlijk: Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 



SHIRO 500 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
 

 

   

8-7-2022 (Datum herziening) NL (Nederlands) 10/11 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Classificatiecode (ADR)  : M7  

Bijzondere bepalingen (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5kg 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1 

Verpakkingsinstructies (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP12, B3  

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP10  

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 

(ADR) 

: T1, BK1, BK2, BK3 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 

bulkcontainers (ADR) 

: TP33 

Tankcode (ADR) : SGAV, LGBV 

Voertuig voor tankvervoer : AT 

Vervoerscategorie (ADR) : 3 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 

(ADR) 

: V13 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los 

gestort (ADR) 

: VC1, VC2  

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 

lossen en behandeling (ADR) 

: CV13 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 90  

Oranje identificatiebord : 

 
Code tunnelbeperking : -  

 

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1 

Verpakkingsinstructies (IMDG) : LP02, P002 

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP12 

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC08  

Speciale voorschriften IBC (IMDG) : B3 

Instructies voor tanks (IMDG) : BK1, BK2, BK3, T1  

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP33  

Nr. NS (Brand) : F-A 

Nr. NS (Verspilling) : S-F 

Stuwagecategorie (IMDG) : A 

Stuwage en verwerking (IMDG) : SW23 

 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y956 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) 

: 30kgG  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 956 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg 

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 956 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg 

Bijzondere bepalingen (IATA) : A97, A158, A179, A197, A215 

ERG-code (IATA) : 9L 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 

betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Aanvullende informatie : Verordening 2012/18/EU (SEVESO III): E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie 

Acuut 1 of chronisch 1 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 

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

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening 

(EG) 1272/2008 [CLP]: 

Carc. 2 H351 Berekeningsmethode 

Aquatic Acute 1 H400 Op basis van testgegevens 

Aquatic Chronic 1 H410 Op basis van testgegevens 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


