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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 
 

productinformatie 
 
Handelsmerk : U 46 M750  
 
Gebruik : Gewasbeschermingsmiddel 
 
Firma : Nufarm 

Postbus 51 
9200 Dendermonde 
Tel.: 052 / 428.115 
Fax: 052 / 428.116 
E-mail:  albert.vandenende@nl.nufarm.com 
 

Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

: +43/732/6914-2466 (Linz/Oostenrijk productie locatie) 

 
Antigifcentrum : 070 / 245.245 

 

2. RISICO'S 

Schadelijk bij opname door de mond. 
Gevaar voor ernstig oogletsel. 
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 

 

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
Scheikundige aard : Waterige oplossing van het dimethylammonium zout 

MCPA 750 g/L 
 

Bestanddelen CAS-No. EINECS-No.
ELINCS-No.

Symbo(o)l
(en): 

R-zin(nen) Concentratie 
(w/w) 

MCPA DMA 2039-46-5 218-014-2 Xn R20/21/22 77,8 %  
4-chloor-o-cresol 1570-64-5 216-381-3 T, C, N R23, R35, 

R50 
0% - 0,2% 

 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

Contact met de ogen : Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de 
oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Indien de 
oogirritatie blijft een specialist raadplegen.  

 
Contact met de huid : Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen.  
 
Inademing : In de frisse lucht brengen.  
 
Inslikken : Mond spoelen. Geen braken opwekken. In geval van inslikken 

onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
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Opmerkingen voor de arts 

Symptomen :  zweten, hoofdpijn, zwakheid, diarree, anorexia, misselijkheid, 
speeksel vormen, buikpijn, slecht zien, spierkramp, 
stuiptrekkingen, gebrek aan reflex, schade aan hart en 
bloedvaten, coma 

 
Behandeling : Geen specifiek tegengif, symptomatisch behandelen Bij 

nierinfectie is dialyse gewenst Controle van water en electroliet 
balans Na inname maagspoelen.  

 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Specifieke risico's bij 
brandbestrijding. 

: In geval van brand kunnen (HCl,Cl2,NOx,CO) gevormd 
worden. 

 
Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag bij 
brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat met 
persluchtcylinder.  

 
Geschikte blusmiddelen : verneveld water, poeder, zand, schuim, kooldioxide (CO2) 
 
Blusmiddelen die om 
veiligheidsredenen niet 
gebruikt mogen worden 

: sterke waterstraal 

 
Verdere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden. Verontreinigd 

bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering 
terechtkomen.  

 
 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen 

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. (zie hoofdstuk 
8)  

 
Milieu 
voorzorgsmaatregelen 

: Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  

 
Reinigingsmethoden :  Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, 

kiezelaarde,  algemeen absorptiemiddel). Mechanische 
apparatuur gebruiken.  

 
Bijkomend advies : Nooit gemorst materiaal in de originele containers terugsturen 

om opnieuw te gebruiken.  
 

 

7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering 

- advies voor veilig : Buiten bereik van kinderen bewaren. Persoonlijke 
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hanteren beschermingsmiddelen dragen. Dampen of spuitnevel niet 
inademen.  

 

Opslag 

Eisen aan opslagruimten en 
vaten 

: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking.  

 
Aanwijzingingen voor 
gezamenlijke opslag 

: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  

 

Stabiliteit bij opslag 

Opslagtemperatuur : < 40 °C 
 : > 0 °C 
 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

Bestanddelen met op de werkplek georienteerde, te controleren grenswaarden 
In overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften 
 
 

Persoonlijke bescherming 

Bescherming van de 
ademhalingswegen 

: Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.  

 
Bescherming van de 
handen 

: handschoenen 

 
Bescherming van de ogen : veiligheidsbril 
 
Bescherming van de huid 
en het lichaam 

: beschermend pak 

 
Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding en handschoenen verwijderen en 

(af)wassen, ook de binnenkant, alvorens opnieuw te gebruiken. 
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direkt na 
werkzaamheden met het product. Niet eten, drinken of roken 
tijdens gebruik.  

 
Veiligheidsmaatregelen : Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. 

Werkkleding apart houden.  
 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Algemene kenmerken 

Aggregaattoestand :  vloeibaar bij  20 °C , 
Vorm :  Oplossing  
Kleur :  bruin  
Geur :  amine-achtig  
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Andere gegevens 

Begin van kristallisatie :  ca.0 °C 
 

 
Kookpunt/traject :  ca.100 °C 

bij 1.013 hPa 
Waterige oplossing 
 

 
Vlampunt : > 110 °C 

Methode: EN/DIN 22719 
 

 
Ontbrandingstemperatuur :  geen gegevens beschikbaar 

 
 
Bovenste explosiegrens :  geen gegevens beschikbaar 

 
 
Onderste explosiegrens :  geen gegevens beschikbaar 

 
 
Dampspanning :  Actieve component is een organisch zout. Dampdruk is 

verwaarloosbaar. 
 

 
Dichtheid :  ca.1,18 g/cm3 

bij 20 °C 
 
Oplosbaarheid in water :  volledig mengbaar  

 
 
pH   :  ca.9 

 
 
Verdelingscoëfficiënt (n-
octanol/water) 

:  log POW = 0,59 
bij 25 °C 
 
(MCPA), (pH 5) 
 

 
   log POW = -0,71 

bij 25 °C 
 
(MCPA), (pH 7) 
 

 
Viscositeit, dynamisch :  geen gegevens beschikbaar 
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Thermische ontleding : Geen spontane of exotherme ontleding tot 100 °C 
 

 
Te vermijden 
omstandigheden 

: geen 
 

 
Te vermijden substanties : sterke basen 

 
 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Acute orale toxiciteit :  LD50 rat  
Dosering:  > 1.000 mg/kg  
 

 
Acute dermale toxiciteit :  LD50 rat  

Dosering:  > 2.000 mg/kg  
 

 
Acute inhalatieve toxiciteit :  LC50 rat  

Testduur: 4 h 
Dosering:  > 4,72 mg/l  
 

 
Huidirritatie :  konijn 

Resultaat: Lichte huidirritatie 
 

 
Oogirritatie :  konijn 

Resultaat: Ernstige oogirritatie 
Opmerking: Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 

 
Sensibiliserend :   Cavia 

Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid op 
laboratoriumdieren. 
 

 
 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Gegevens m.b.t. verwijdering (persistentie en afbreekbaarheid) 

Biologische 
afbreekbaarheid 

:   Biologisch afbreekbaar, overeenkomstig de OESO-test die 
van toepassing is. 
 

 
Stabiliteit in de bodem :  DT50 : ca. 20 d 

(MCPA)  
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Stabilieit in water :  DT50 : 25 d 

(MCPA)  
 
Bioaccumulatie :  Geen bioaccumulatie 

 
 
 
Ecotoxiciteitseffecten 
Toxiciteit voor vissen :  flow-through test LC50 Oncorhynchus mykiss 

(Regenboogforel) 
Dosering:  101 mg/l  
Testduur: 96 h 
Proef stof: 500 g/l MCPA DMA 
 

 
    NOEC Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) 

Dosering:  > 100 mg/l  
Testduur: 672 h 
 

 
Toxiciteit voor daphnia :  flow-through test EC50 Daphnia 

Dosering:  > 380 mg/l 
Testduur: 48 h 
Proef stof: 500 g/l MCPA DMA 
 

 
Toxiciteit voor algen :   EC50 Pseudokirchneriella subcapitata 

Dosering:  115 mg/l  
Testduur: 72 h 
Proef stof: 500 g/l MCPA DMA 
 

 
    EC50 Waterplanten 

Dosering:  928 mg/l  
Testduur: 96 h 
 

 
 
 Verdere informatie :  Uit onze ervaring is gebleken,dat bij normaal gebruik er geen 

verstoring bij afvalwaterzuivering optreed. 
 

 
   Bij normaal gebruik zijn er geen ecologische nadelen bekend 

of te verwachten. 
 

 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

product :  In overeenstemming met de plaatselijke en nationale 
voorschriften  
 

 
Verontreinigde verpakking :  Lege verpakkingen niet hergebruiken. Lege en driemaal 

gespoelde verpakking dient bij lokale afvalverwerker 
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afgeleverd te worden, volgens EG-richtlijn 94/62/EG  
 

 
Overeenkomstig de Europese richtlijn 2000/532/EG : 
Afvalnummer : 02 01 08 (agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat)  

 
 

 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  

 
UN-Nr :  

 
  

ADR/RID : 
 
Geen gevaarlijk goed in de betekenis van de weg- en spoortransportreglementeringen. 
 
IMDG : 
 
Geen gevaarlijke stof in de betekenis van de hierboven vermelde reglementeringen 
 
IATA-DGR : 
 
Geen gevaarlijke stof in de betekenis van de hierboven vermelde reglementeringen 
 

 
 
 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

Symbo(o)l(en): : Xn Schadelijk 
N Gevaarlijk voor het milieu 
 

 
R-zin(nen) : R22 Schadelijk bij opname door de mond. 

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende 

organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 

 
 
S-zin(nen) : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 

S13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren 
en van diervoeder. 

S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
S23 Spuitnevel niet inademen. 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

S35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze 
afvoeren. 

S39 Een beschermingsmiddel voor de 
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ogen/voor het gezicht dragen. 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts 

raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om 

speciale instructies/veiligheidskaart. 
 

 
Verdere informatie : Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en 

veiligheid. 
 
Andere voorschriften :  Het product wordt ingedeeld en geetiketteerd overeenkomstig 

de EG of nationale richtlijnen.  
 

 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 

DRUKDATUM :  03.08.2007 
 

  (Afwijkingen zijn genoemd in de linkerkantlijn:    ||   ) 
 

 
Volledige tekst van risico zinnen, die genoemd worden in hoofdstuk 3: 
R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 
R23 - Vergiftig bij inademing. 
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden. 
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. 

 
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. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer 
geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procede wordt gebruikt, tenzij dit in de 
tekst vermeld wordt. 
 
Toelatingsnummer: 9310/B 
 

Contact personen 
 
FIRMA : Nufarm GmbH & Co KG 

St.-Peter-Str. 25 
A-4021 Linz 
AUSTRIA 
Dr. E. Gibert Ing. J. Mayr 

Telefoon : +43/732/6918-2313 +43/732/6918-4010 
Telefax : +43/732/6918-62313 +43/732/6918-64010 
E-mail : Eric.Gibert@at.nufarm.com  Johann.Mayr@at.nufarm.com  

 
De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven 
uitgiftedatum en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. 


