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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 
Productnaam : CaviCide™/Desident™ CaviCide 
Productgroep : Handelsproduct 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Schoonmaak- en desinfectiemiddel voor harde oppervlakken 

1.2.2. Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Noodnummer : (Alleen morsen en lekken van chemicaliën, brand, blootstelling of ongeval): CHEMTREC 1-

800-424-9300 (in de VS), 1-703-527-3887 (buiten de VS) 
 

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). 

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319   
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3 H412   
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
2.2. Etiketteringselementen 
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      
Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 
Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. 

P273 - Voorkom lozing in het milieu. 
P280 - Oogbescherming dragen. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal 
afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

METREX® RESEARCH 
1717 W. Collins Ave. 
Orange, CA 92867 - U.S.A. 
T 1-800-841-1428 (Customer Service) 
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2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 
Niet van toepassing 
3.2. Mengsels 
 
 
 

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

Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (CAS-Nr) 67-63-0 
(EG-Nr) 200-661-7 
(EU Identificatie-Nr) 603-117-00-0 

10-20 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; 
butylglycol 

(CAS-Nr) 111-76-2 
(EG-Nr) 203-905-0 
(EU Identificatie-Nr) 603-014-00-0 

1-5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

Benzethonium Chloride (CAS-Nr) 121-54-0 
(EG-Nr) 204-479-9 

<0.5 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
 
 
 
 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Vraag medische verzorging indien symptomen optreden. 
EHBO na contact met de huid : Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
EHBO na 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 : De mond grondig spoelen met water. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een 
antigifcentrum of een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Inademen : De dampen kunnen bij een hoge concentratie irriterend zijn voor de luchtwegen. Hoge 

dampkoncentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid. 
Huid : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan 

een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
Ogen : Kan een matige irritatie veroorzaken met een branderig gevoel, tranen, roodheid of 

opzwelling. 
Opname : Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. 
Chronische symptomen : Langdurige overmatige blootstelling aan ethyleenglycolmonobutylether kan de lever, 

nieren, het bloed, lymfestelsel of centraal zenuwstelsel aantasten. 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Gebruik droog chemisch product, CO2, verneveld water of alcoholbestendig schuim. 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Brandbare vloeistof. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over een aanzienlijke 

afstand van de ontstekingsbron verspreiden, alvorens weer in de richting van de 
ontstekingsbron te ontbranden. Vormt bij verbranding: Koolstofoxiden (CO, CO2). 
Stikstofoxides. Aminen. chlooroxiden. 

Explosiegevaar : Langdurige blootstelling aan vuur kan houders doen scheuren of exploderen. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Mogelijke vorming van giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies : In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Aan hitte 

blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Volledig beschermende kleding. Brandzone niet betreden zonder geschikte 

veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Ontstekingsbronnen verwijderen. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag 

geschikte beschermende kleding. De ruimte ventileren. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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 : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Gebruik vonkvrij gereedschap. 
Reinigingsmethodes : Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Neem 

passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. 
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 

: Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke 
beschermingsuitrusting. Inademing van nevel, damp, spuitnevel vermijden. Zorg voor 
degelijke ventilatie. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur 
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Het etiket van het product raadplegen voor 
aanvullende informatie over gebruik en hantering. 

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

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte, 

hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. De 
vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. 

Onverenigbare materialen : Sterk oxiderende middelen. 
7.3. Specifiek eindgebruik 
Gebruik door consument. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
 

Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900) 

TRGS 900 Lokale naam Propan-2-ol 

Werkplekgrenswaarde (mg/m³) 500 mg/m³ 

Werkplekgrenswaarde (ppm) 200 ppm 

Begrenzende factor maximumblootstelling 2(II) 

TRGS 900 Opmerking DFG;Y 

TRGS 900 Referentie voorschriften TRGS900 

Duitsland - Biologische limietwaarden (TRGS 903) 

TRGS 903 Lokale naam Propan-2-ol 

TRGS 903 Biologische grenswaarde 25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, U = Urin - 
Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 
11/2012 DFG 
25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) 
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG 

TRGS 903 Referentie voorschriften TRGS 903 

Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Propan-2-ol 

WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 400 ppm 
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Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm 

Referentie voorschriften EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; butylglycol (111-76-2) 
EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2-Butoxyethanol 

IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

Aantekeningen Skin 

Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900) 

TRGS 900 Lokale naam 2-Butoxyethanol 

Werkplekgrenswaarde (mg/m³) 49 mg/m³ 

Werkplekgrenswaarde (ppm) 10 ppm 

Begrenzende factor maximumblootstelling 2(I) 

TRGS 900 Opmerking EU;DFG;H;Y 

TRGS 900 Referentie voorschriften TRGS900 

Duitsland - Biologische limietwaarden (TRGS 903) 

TRGS 903 Lokale naam 2-Butoxyethanol 

TRGS 903 Biologische grenswaarde 150 mg/g creatinine Parameter: Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse) - 
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. 
Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren 
vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2016 DFG 

TRGS 903 Referentie voorschriften TRGS 903 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2-Butoxyethanol 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 100 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 246 mg/m³ 

Opmerking (MAC) H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2020 

Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2-Butoxyethanol 

WEL TWA (mg/m³) 123 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 25 ppm 

WEL STEL (mg/m³) 246 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 50 ppm 

Opmerking (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there 
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 

Referentie voorschriften EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Verenigd Koninkrijk - Biologische limietwaarden 

Lokale naam 2-Butoxyethanol 
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2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; butylglycol (111-76-2) 
Verenigd Koninkrijk (BEI) 240 mmol/mol Creatinine Parameter: butoxyacetic acid - Medium: urine - Sampling time: 

Post shift 

Referentie voorschriften EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Passende technische maatregelen: 
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 
 
  

Bescherming van de handen: 

In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen. 
 

Bescherming van de ogen: 

Chemische stofbril of veiligheidsbril. EN 166 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij normale gebruiksomstandigheden is geen bescherming van de luchtwegen nodig. Bij werkzaamheden waar de blootstellingsgrenzen worden 
overschreden of de blootstelling overmatig is, dient een goedgekeurd ademtoestel te worden gebruikt. De keuze voor en het gebruik van 
ademhalingstoestellen moeten gebaseerd zijn op het soort, de vorm en de concentratie van de verontreinigende stof. Houd u aan de van 
toepassing zijnde regels en deugdelijke procedures op het gebied van arbeidshygiëne. 

 

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 : Vloeibaar 
Voorkomen : Vloeibaar. 
Kleur : Kleurloos. 
Geur : Alcohol. 
Geurdrempelwaarde : 0,001 ppm Ethyleenglycolmonobutylether (EGBE) 
pH : 11 - 12,49 
Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: < 1 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
Vriespunt : Niet van toepassing 
Kookpunt : 88 °C 
Vlampunt : 64 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing 
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
Oplosbaarheid : oplosbaar in water. 
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
Explosiegrenzen :  
Onderste explosiegrens (OEG) : 2 vol % (Isopropanol) 
Bovenste explosiegrens (BEG) : 12,7 vol % (Isopropanol) 
9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : 20 % 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Dit product is niet reactief onder normale omstandigheden voor gebruik, opslag en vervoer. 
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 
Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen. 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
oxidatiemiddelen, reductiemiddelen, zuren, basen. 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij thermische ontbinding komt vrij: Koolstofoxiden (CO, CO2). Stikstofoxides. chlooroxiden. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
LD50 oraal rat 5,84 g/kg 

LD50 dermaal konijn 16,4 ml/kg 

LC50 Inhalatie - Rat [ppm] 1666,66 ppm/1h 
 

Benzethonium Chloride (121-54-0) 
LD50 oraal rat 295 mg/kg 

 

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; butylglycol (111-76-2) 
LD50 oraal rat 1746 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 oraal 1414 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 
pH: 11 - 12,49 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
pH: 11 - 12,49 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

IARC-groep 3 - Niet indeelbaar 
 

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; butylglycol (111-76-2) 

IARC-groep 3 - Niet indeelbaar 
 
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; butylglycol (111-76-2) 
NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen) > 150 mg/kg lichaamsgewicht 

 
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Ecologie - algemeen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn 

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

 

Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
LC50 vissen 1 10000 mg/l 

LC50 vissen 2 9640 mg/l Pimephales promelas 

EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l 

NOEC chronisch schaaldieren 3,37 mg/l 
 

Benzethonium Chloride (121-54-0) 
LC50 vissen 1 1,15 mg/l Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) 

EC50 Daphnia 1 0,22 mg/l Daphnia magna (watervlo) 

ErC50 (algen) 0,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 
 

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether; butylglycol (111-76-2) 
LC50 vissen 1 1474 mg/l Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) 

EC50 Daphnia 1 ≈ 1800 mg/l Daphnia magna (watervlo) 

EC50 72h algae 1 911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

EC50 72h algae (2) 1840 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

NOEC (chronisch) 100 mg/l Daphnia magna (watervlo) 

NOEC chronisch vis > 100 mg/l Danio rerio (zebravis) 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 
Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
BCF vissen 1 3 

Log Kow 0,05 
12.4. Mobiliteit in de bodem 
Propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 
Log Koc 1,5 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Regionale wetgeving (afval) : Verwijderen als gevaarlijk afval. 
Afvalverwerkingsmethoden : Verwijdering van de inhoud/container overeenkomstig  de sorteerinstructies van de 

erkende afvalophaaldiensten en in overeenstemming met lokale en regionale wetgeving. 
EURAL-code : 19 02 08* - vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. VN-nummer 
UN-nr (ADR) : Niet-gereglementeerd 
VN-nr (IMDG) : Niet-gereglementeerd 
VN-nr (IATA) : Niet-gereglementeerd 
VN-nr (ADN) : Niet-gereglementeerd 
VN-nr (RID) : Niet-gereglementeerd 
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14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet-gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet-gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet-gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet-gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (RID) : Niet-gereglementeerd 
14.3. Transportgevarenklasse(n) 
ADR 
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet-gereglementeerd 

IMDG 
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet-gereglementeerd 

IATA 
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet-gereglementeerd 

ADN 
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet-gereglementeerd 

RID 
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet-gereglementeerd 
14.4. Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet-gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet-gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet-gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet-gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (RID) : Niet-gereglementeerd 
14.5. Milieugevaren 
Milieugevaarlijk : Nee 
Mariene verontreiniging : Nee 
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Wegtransport 
Niet-gereglementeerd 

Transport op open zee 
Niet-gereglementeerd 

Luchttransport 
Niet-gereglementeerd 

Transport op binnenlandse wateren 
Niet-gereglementeerd 

Spoorwegvervoer 
Niet-gereglementeerd 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 
Niet van toepassing 

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 ≥ 0,1 % / SCL 
Bevat geen stoffen van Bijlage XIV van Reach in een concentratie ≥ dan de limietwaarden van Bijlage XIV 
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. 
Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente 
organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG. 
 
  
VOC-gehalte : 20 % 
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15.1.2. Nationale voorschriften 
 
 

Duitsland 
Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 

1) 
12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale wet 
inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV 

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) 

 

Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 
 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 3 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, categorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 4 

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

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

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H301 Giftig bij inslikken. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H312 Schadelijk bij contact met de huid. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H332 Schadelijk bij inademing. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

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

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 
 
 
 
 

 
VIB EU (REACH bijlage II) 
De hierin vermelde informatie en aanbevelingen komen uit bronnen die nauwkeurig worden geacht op de datum van opstelling; METREX® 
RESEARCH geeft echter geen garantie in verband met de nauwkeurigheid of geschiktheid van de aanbevelingen en aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enig gebruik ervan. 
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