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UPL BEETUP 
 
 

1. Identificatie van het product  
 

Handelsbenaming:   UPL BEETUP 
Werkzame stof:   phenmedipham 
Type formulering:  emulgeerbaar concentraat (EC) 
Gebruik:   herbicide 

 
Verantwoordelijke:   United Phosphorus Limited 

Hall Lane 
Rookery Bridge 
Sandbach 
Cheshire 
CW11 3QQ 
United Kingdom 
Tel: 0044 (0) 1270 766666 
Fax: 0044 (0) 1270 766788 

Verdeler:   Belchim Crop Protection 
Neringstraat 15 
1840 Londerzeel 
Tel: 052.30.09.06 
Fax: 052.30.11.35 

 
Telefoonnummer voor noodgevallen: antigifcentrum: +32 70 245 245 
 

 
2. Productinformatie 

 
Component Hoeveelheid  CAS n°/ EINECS n°/ EG Index Symbo(o)l(en) R-zinnen 
phenmedipham 160 g/l 13684-63-4/--/237-199-0 N R50/53 
Isoforon 50-60% 78-59-1/--/201-126-0 Xn R21/22; 

R36/37; R40 

 
 

 
3. Identificatie van de gevaren 

 
Het product is schadelijk in contact met de huid en bij opname door de mond, irriterend voor de 
ogen en huid. Schadelijk bij inademing. 
Isoforon is geklasseerd als categorie 3 carcinogeen: mogelijk risico van irreversibele effecten.  
Gevaarlijke verbrandingsproducten: koolstofoxiden. 
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4. Eerste hulp maatregelen 
 

contact met de huid:  Na spatten op de huid en kleren: verwijder de verontreinigde 
kleding en was huid en haar grondig met water en zeep. 

contact met de ogen: Na spatten in de ogen: de oogleden goed opensperren en 
gedurende 10 minuten overvloedig spoelen met stromend 
water. Verder oogonderzoek wordt aanbevolen. 

Inname: Als het slachtoffer slaperig of niet bewust is: 
NIET laten drinken. NIET laten braken; leg de patiënt op zijn 
zij en houd het hoofd wat lager. Maak de ademhalingswegen 
vrij door de kin en de tong naar beneden te trekken en door 
het eventuele braaksel uit de mond te verwijderen.  
Als het slachtoffer bewust is: 
NIET laten drinken na inname van een slok.  
Na inname van een grotere hoeveelheid, vraag eerst advies 
of al dan niet laten braken noodzakelijk is. Het isoforon kan 
na aspiratie immers aanleiding geven tot een 
longpneumonie. 

Inademing: Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen. 
Nota voor de arts: Na inname van een kleine hoeveelheid verdunde 

gebruiksklare oplossing: spoel de mond met water en geef 
wat water te drinken.  
Niet laten braken: herhaald medicinale houtskool oraal 
toedienen.  
Na inname van een grote hoeveelheid van het product is een 
voorzichtige maagaspiratie na voorafgaande verdunning 
aangewezen.  

 
 

 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

Geschikte blusmiddelen: Poeder, koolstofdioxide of alcohol resistent schuim. Gebruik 
een water(nevel) om de blootgestelde verpakkingen af te 
koelen en om de dampen te reduceren.  

Gevaarlijke verbrandingsproducten: koolstof oxiden  
Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden: 
  Autonoom ademhalingstoestel 

 
 
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 

 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:  Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Veiligheidsvoorzorgsmaateregelen: Verwijderd houden van iedere ontstekingsbron. 
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Vermijd vervuiling met het product en/of verpakking van 

vijvers, waterlopen en grachten. 
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Reinigingsmethoden: Dam het product in of absorbeer met zand, aarde of een 
ander gepast absorberend materiaal. Indien mogelijk, breng 
het product over in een opbergtank, anders absorbeer de 
restanten and breng het product over in een geschikte bus 
voorzien met de nodige etikettering. Verwijder deze 
verpakking op een daartoe voorzien inzamelpunt. 

 
7. Hantering en opslag 

 
Hantering: Houd de verpakking goed gesloten wanneer het niet gebruikt 

wordt. Vermijd inademing van dampen. Vermijd contact met 
huid en ogen.  

Opslag : Bewaar het product in een koele, droge en goed 
geventileerde ruimte. Vermijd het contact met oxiderende 
middelen en sterke zuren. Geschikt opbergmateriaal: licht of 
roestvrij staal. 

 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

Beheersing van beroepsmatige blootstelling 
Blootstellinglimiet: Er is geen blootstellinglimiet vastgelegd voor dit product, de 

blootstellinglimiet voor isoforon is 5 ppm 
Bescherming van de ademhalingsorganen:  
  Indien nodig, autonoom ademhalingsapparatuur dat geschikt 

is voor organische dampen. 
Bescherming van de handen: PVC of butyl rubberen handschoenen 
Bescherming van de ogen: Een veiligheidsbril 
Bescherming van de huid: Een overal en laarzen  
Hygiënische maatregelen: Was steeds alles grondig na gebruik  

 
9. Fysische en chemische eigenschappen 

 
Voorkomen: Een amberkleurige vloeistof met een isoforon geur 
Het kookpunt en explosiviteitlimieten liggen kort bij deze van isoforon. 
Geen verdere gegevens beschikbaar 
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10. Stabiliteit en reactiviteit  
 

Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 
Te vermijden materialen: Sterk oxiderende middelen en sterke zuren. 
Gevaarlijke reacties: Koolstofoxiden. 

 
11. Toxicologische informatie 
 

Het product is schadelijk in contact met de huid en bij opname door de mond. 
Oraal (rat) LD50:  > 2000 mg/kg 
Percutaneous (rat) LD50:  1200 – 3200 mg/kg 
Huidirritatie (konijn): irriterend 
Irritatie van de ogen (konijn): irriterend 
Sensibilisatie: niet sensibiliserend 
Toxicologisch:  Er zijn rapporten van lever, long en nier beschadiging na een 

lange termijn van blootstelling. Enkele kankerverwekkende 
eigenschappen werden gevonden in mannelijke muizen, 
maar een afwezigheid van groeiende tumoren bij vrouwelijke 
muizen, en de zwak mutageen activiteit van het product trekt 
de relevantie van de studie voor de mens in twijfel. 
Desalniettemin, het product wordt geklasseerd als categorie 
3; carcinogeen. 

 

 
12. milieu-informatie 

 
Ecotoxiciteit:  Praktisch niet toxische voor het aquatisch organisme 

LC50 (96h, karper): 140 mg/l  
Mobiliteit: Niet vluchtige stof, zal zich verdelen in de waterige fase, zal 

zwak geabsorbeerd worden in de bodem en sedimenten.  
Mogelijke bioaccumulatie: snel biodegradeerbaar.  
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13. Instructies voor verwijdering 

 
Spuitoverschotten en lege verpakking 
Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens 
de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege 
verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere 
doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde 
hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen 
oppervlak en van het debiet hectare. De lege verpakking van dit product dient met water gespoeld 
te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met 
water) of door middel van een sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de 
sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd 
worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.  
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14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Niet geklasseerd 
UN nummer: - 
ADR nummer: - 
  

 
15. Wettelijke verplichte informatie 
 

België 
Erkenningsnummer: 9184/B 
Klasse: B 
Gevarensymbool: Xn, schadelijke en irriterend 
R-Zinnen: R22: Schadelijk bij opname door de mond. 

R36: Irriterend voor de ogen. 
S-Zinnen: S02: Buiten bereid van kinderen bewaren. 

S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van 
diervoeder.  
S20/21: Niet eten , drinken of roken tijdens gebruik.  
S25: Aanraking met ogen vermijden.  

  S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig 
water afspoelen ondeskundig medisch advies inwinnen.  
S36: Draag geschikte beschermende kleding. 
S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt 
onmiddellijk een arts raadplegen (Indien mogelijk hem dit 
etiket tonen). 

 
 
 

16. Overige informatie 
 
De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met de Richtlijn 93/112/EG. 
 
Afwijzing van aansprakelijkheid. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, 
naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder 
enige garantie – direct geïmpliceerd – betreffende de correctheid. De condities of methoden van 
hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en 
beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere 
redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten 
uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, 
de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd 
samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt 
gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van 
toepassing is.  


