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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN HET BEDRIJF/DE 

ONDERNEMING 
 

1.1 Productidentificatie 

              Handelsnaam (zoals op het label):  Nupro® 5% natriumfluoride witte vernis  

Productidentificatie (onderdeel-/artikelnummer): 130210, 130211, 130212, 130213, 130214, 130215, 

130218, 130219, 130220, 130221, 130222, 130223, 

130224, 130226, 130227 

 130310, 130311, 130312, 130313, 130314, 130315, 

130316, 130317, 130318, 130319, 130320, 130321, 

130322, 130323, 130324, 130326, 130327, 130328 

130210C, 130211C, 130213C, 130214C, 130221C, 

130222C, 130223C 

130312C, 130313C, 130316C, 130317C, 130322C, 

130323C 

130210EU, 130213EU, 130222EU 

1.2 Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en toepassingen die worden afgeraden 

Aanbevolen gebruik: Eenstapsapplicatie die overgevoeligheid voor 

dentine vermindert 

                                                                                       

 

Gebruiksbeperkingen:    Uitsluitend voor professioneel gebruik 

1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad 

Naam fabrikant/leverancier:   DENTSPLY Professional 

Adres fabrikant/leverancier:   1301 Smile Way 

       York, PA 17404 

Telefoonnummer fabrikant/leverancier:  717-767-8502 (Productinformatie) 

E-mailadres:     ProfessionalMSDS@dentsply.com 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 

 

Contactpersoon voor noodgevallen  

Telefoonnummer:    800-424-9300 Chemtrec 

 

 

  

mailto:ProfessionalMSDS@dentsply.com
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2. GEVARENIDENTIFICATIE 

 

 2.1 Classificatie van de stof of het mengsel: 

 

 

  

 

EU-classificatie: Licht ontvlambaar (F), Irriterend (Xi), Schadelijk (Xn) R11, R22, R36, R43, R67 

 

2.2 Labelelementen 

 
 

Signaalwoord: Gevaar 

 

Bevat 2-propanol en natriumfluoride 

 

Gevarenzinnen Voorzorgszinnen 

H225 Sterk ontvlambare vloeistof en damp. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H336 Kan sufheid of duizeligheid veroorzaken. 

 

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur 

en hete oppervlakken.  Niet roken. 

P233 Houd de container goed gesloten. 

P261 Inademing van dampen vermijden. 

P264 Was de blootgestelde huid grondig na gebruik. 

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit 

product. 

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 

gebruiken. 

P272 Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de 

werkruimte komen. 

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, 

oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. 

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig met water. 

Verwijder contactlenzen, indien deze aanwezig zijn en het 

eenvoudig kan. Ga door met spoelen. 

P337 + P313 Indien oogirritatie aanhoudt: Roep medische 

hulp in 

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of 

haar): Verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Huid 

afspoelen met zeep en water of douchen. 

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: Roep medische 

GHS-classificatie:   

  Gezondheid Milieu Fysiek 

Acute toxiciteit, categorie 4 (H02) 

Oogirritatie, categorie 2 (H319) 

Huidsensibilisator, categorie 1 (H317) 

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij 

eenmalige blootstelling, categorie 3 

(H336) 

Niet gevaarlijk Ontvlambare vloeistof, categorie 2 

(H225) 
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hulp in. 

P363 Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. 

P304 + P340 NA INADEMING: Bij 

ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en 

laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt. 

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een 

arts raadplegen. 

P301 + P312 INDIEN INGESLIKT: Bij onwel voelen een 

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

P330 Mond spoelen. 

P370 + P378 In geval van brand: Gebruik kooldioxide, 

alcoholbestendig schuim, droge chemicaliën en waternevel 

om te blussen. 

P403+P235 Koel en op een goed geventileerde plaats 

bewaren. 

P405 Achter slot bewaren. 

P501 De inhoud en verpakking afvoeren overeenkomstig 

plaatselijke en landelijke regelgeving. 
 

2.3 Overige gevaren: Geen bekend 

 
 

3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN 

3.2 Mengsel:     

Gevaarlijke componenten C.A.S. # EINECS-nr. Classificatie van de stof Gew.% 

Urethaan dimethacrylaat hars 72869-86-4 276-957-5 
Xi R43 

Huidsens.1 (H317) 
30-40 

2-propanol 67-63-0 200-661-7 

F, Xi R11, R36, R67 

Ontvl. vl. 2 (H225), 

Oogirritatie 2 (H319), 

STOT SE 3 (H336) 

20-30 

Natriumfluoride 7681-49-4 231-667-8 

T, Xi R25, R32, R36/38 

Acute toxiciteit 3 (H301), 

Oogirritatie 2 (H319), 

Huidirritatie 2 (H315) 

EUH032 

4-6 

Titaandioxide 13463-67-7 236-675-5 Carcinogeniteit 2 (H351) <1 

Opmerking: Titaandioxide in dit product is niet ongebonden of respirabel. Daarom is geen waarschuwing vereist. 

De exacte concentratie wordt achtergehouden als een bedrijfsgeheim. 

 

Raadpleeg rubriek 16 voor de volledige tekst van de GHS- en de EU-classificaties. 

 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: 

Routes van 

blootstelling 
Eerstehulpinstructies 

Ogen 
Spoel de ogen van het slachtoffer onmiddellijk enkele minuten met grote hoeveelheden water en houd 

daarbij de oogleden uit elkaar.  Roep medische hulp in als de irritatie aanhoudt.   

Huid 
Verwijder verontreinigde kleding. Was de huid met water en zeep. Roep medische hulp in als de 

irritatie zich ontwikkelt.  Was kleding voor hergebruik. 

Inademing 
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Als ademhaling moeilijk is, moet gekwalificeerd personeel 

zuurstof toedienen. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen en onmiddellijk 
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Inslikken 
Spoel de mond met water. Geen braken opwekken. Nooit iets via de mond toedienen aan iemand die 

bewusteloos is of versuft.  Roep onmiddellijk medische hulp in. 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: 

Kan oog- en huidirritatie veroorzaken. Kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij inslikken. 

Dampen kunnen sufheid en duizeligheid veroorzaken. 

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

Onmiddellijke medische aandacht is niet vereist. 

Opmerking voor artsen (behandeling, testen en monitoring): 

Behandel symptomatisch. 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 

5.1 Blusmiddelen:  
Gebruik kooldioxide, alcoholbestendig schuim, droge chemicaliën en waternevel.   

 

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

Sterk ontvlambare vloeistof en damp. Gesloten containers blootgesteld aan vuurwarmte kunnen druk opbouwen en 

exploderen. 

5.3 Advies voor brandweerlieden: 

Brandbestrijdingsprocedures:  
Koel containers die blootstaan aan de brand met waternevel. 

 

Voorzorgsmaatregelen voor 

brandweerlieden: 

Brandweerlieden dienen zelfstandige ademhalingsapparatuur met perslucht en 

volledig beschermende kleding te dragen. 

 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 

 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: 

Verwijder alle ontstekingsbronnen zoals open vuur, vonkproducerende apparatuur, waakvlammen, enz. Vermijd contact met 

huid, ogen of kleding. Draag geschikte beschermende kleding zoals beschreven in rubriek 8.    

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: 

Voorkom binnendringen in riolen en waterwegen. Meld lozingen zoals vereist door plaatselijke en landelijke instanties. 

Aanraking met ogen, huid of kleding vermijden. Inademing van dampen vermijden. Draag geschikte beschermende kleding 

zoals beschreven in rubriek 8. 

6.3 Werkwijze en materialen voor inperking en reiniging:  

Reinig met absorberend materiaal en verwijder residu met een alcoholdoekje. Spoel het gebied met water af. Gebruik vonkvrije 

gereedschappen en apparatuur.    

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken: 

Raadpleeg rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voor afvalverwijdering. 

 

7. HANTERING EN OPSLAG 

 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren: 
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Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.  Inademing van dampen vermijden. Draag beschermende kleding en uitrusting 

zoals beschreven in Sectie 8. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Na gebruik grondig wassen.  Verwijderd houden van 

warmte, vonken, vlammen en overige ontstekingsbronnen.  

 

Lege containers die productresten bevatten, kunnen gevaarlijk zijn. Volg alle voorzorgsmaatregelen van SDS wanneer u lege 

containers hanteert. 

 

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

Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van hitte, direct zonlicht en alle ontstekingsbronnen. Bewaar uit 

de buurt van zuren en oxidatiemiddelen. Buiten het bereik van kinderen houden. 

7.3 Specifiek eindgebruik: Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING 

 

8.1 Controleparameters: 

Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden:  

Urethaan dimethacrylaat hars Verenigde Staten Niet vastgesteld 

Duitsland Niet vastgesteld 

Verenigd Koninkrijk Niet vastgesteld 

Europese Unie Niet vastgesteld 

2-propanol Verenigde Staten 200 ppm TWA, 400 ppm STEL ACGIH TLV 

400 ppm TWA OSHA PEL 

Duitsland 200 ppm TWA, 40 ppm STEL DFG MAK 

Verenigd Koninkrijk 400 ppm TWA, 500 ppm STEL UK OEL 

Europese Unie Niet vastgesteld 

Natriumfluoride (als fluoride) Verenigde Staten 2,5 mg/m3 TWA ACGIH TLV 

2.5 mg/m3 TWA OSHA PEL 

 Duitsland 1 mg/m3 (inhaleerbaar) TWA, 4 mg/m3 STEL DFG 

MAK 

 Verenigd Koninkrijk 2,5 mg/m3 TWA UK OEL 

 Europese Unie 2,5 mg/m3 TWA EU-OEL 

Titaandioxide Verenigde Staten 10 mg/m3 TWA ACGIH TLV 

15 mg/m3 (totaal stof) TWA OSHA PEL 

Duitsland Niet vastgesteld 

Verenigd Koninkrijk 10 mg/m3 (inhaleerbaar), 4 mg/m3 (respirabel) TWA UK 

OEL 

Europese Unie Niet vastgesteld 

Biologische blootstellingslimieten:  

Natriumfluoride (als fluoriden) - Voorafgaand aan shift 3 mg/g creatinine; einde van de shift 10 mg/g creatinine 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling: 
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Passende technische beheersmaatregelen: Gebruik met voldoende algemene of plaatselijke afzuigventilatie of houd de 

blootstelling onder de beroepsmatige blootstellingsgrenzen.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Specifieke oog-/gezichtsbescherming: Indien nodig moet een veiligheidsbril worden gedragen om oogcontact te 

voorkomen.  

              Specifieke huidbescherming: Draag indien nodig ondoordringbare handschoenen zoals van natuurrubber of 

neopreen om huidcontact te vermijden. Raadpleeg de leverancier van de handschoenen voor de dikte en 

doorbraaktijden. 

 

Specifieke ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zou er geen nodig moeten zijn. Als de 

blootstellingslimieten worden overschreden, moet een goedgekeurd ademhalingstoestel of een geschikt 

ademhalingstoestel worden gebruikt. De keuze en het gebruik van de respirator moeten worden gebaseerd op het 

type, de vorm en de concentratie van het type verontreiniging. Volg de toepasselijke voorschriften en aanbevolen 

werkwijzen op het gebied van industriële hygiëne. 

 Specifieke thermische gevaren: Niet nodig. 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen: 

Vorm: 
Witte ondoorzichtige viskeuze 

vloeistof 
Explosiegrenzen: 

LEL: 2,0 % (2-propanol) 

UEL:  12,7% @ 93 °C (200 

°F) (2-propanol) 

Geur: 
Kenmerkend voor smaak 

 

Dampdruk: ASTM D 

323 
Niet van toepassing 

Geurdrempel: Niet bepaald Dampdichtheid: Niet van toepassing 

pH: Niet bepaald Relatieve dichtheid: 1,04 g/ml 

Smelt-/vriespunt: Niet bepaald Oplosbaarheid: Onoplosbaar in water 

Initieel kookpunt en -

bereik: ASTM D86a - 

Oorspronkelijk 

106 °C (222,8 °F) Witte vernis 

 

Verdelingscoëfficiënt: 

n-octanol/water: 
Niet bepaald 

Vlampunt: ASTM D 93 
16,9 °C (62,4 °F) Witte vernis 

Methode: Gesloten beker 

Zelfontbrandingstempe

ratuur: 
Niet bepaald 

Verdampingssnelheid: Niet van toepassing 
Ontledingstemperatuur

: 
Niet bepaald 

Ontvlambaarheid: Licht ontvlambaar bij brand. Viscositeit: 1500-3500 cP bij 25 °C 

Explosieve 

eigenschappen: 
Geen 

Oxiderende 

eigenschappen: 
Geen 

9.2 Overige informatie: Niet beschikbaar. 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 

10.1 Reactiviteit: Geen bekend.  

10.2 Chemische stabiliteit: Stabiel. 
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10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Bij contact met zuren komt giftig gas vrij.  

10.4 Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van warmte, vonken, vlammen en overige ontstekingsbronnen.  

10.5 Incompatibele materialen: Vermijd zuren en oxiderende materialen.   

 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Thermische ontbinding kan koolmonoxide, kooldioxide, fosgeen, waterstofchloride 

en/of waterstoffluoride afgeven.   

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

11.1 Informatie over toxicologische effecten: 

Mogelijke gezondheidseffecten:  

Ogen: Kan matige irritatie veroorzaken met roodheid, tranen en wazig zicht.   

Huid:  Langdurig of herhaald contact kan een lichte huidirritatie, roodheid, huiduitslag en zwelling veroorzaken. Kan een 

allergische huidreactie veroorzaken (sensibilisering). 

Inslikken: Inslikken kan irritatie aan de mond, keel en maag veroorzaken met buikpijn en misselijkheid. Kan gastro-intestinale 

irritatie en depressie van het centrale zenuwstelsel veroorzaken met symptomen die vergelijkbaar zijn met de symptomen die 

worden beschreven bij inademing. 

Inademing:  Inademing kan irritatie van de neus en de keel veroorzaken met de mogelijkheid van depressie van het centrale 

zenuwstelsel. Symptomen van depressie van het centrale zenuwstelsel zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, 

misselijkheid en bewusteloosheid. 

Chronische gezondheidseffecten: Langdurige overmatige blootstelling aan natriumfluorides kan fluorose veroorzaken met 

symptomen van gewrichtspijn, beperkte mobiliteit, broze botten, verkalking van ligamenten, bot- en tandafwijkingen en 

gevlekt tandglazuur.    

Irritatie: 2-Propanol: Veroorzaakt ernstige oogirritatie bij konijnenogen. Natriumfluoride: Niet irriterend voor konijnenogen 

of -huid. 

Corrosiviteit: Geen gegevens beschikbaar. Er wordt niet verwacht dat dit product bijtend is. 

Overgevoeligheid: Urethaan dimethacrylaat hars is geclassificeerd als een huidsensibilisator. 

Carcinogeniteit: Een 2-jarig onderzoek bij ratten vond een zwakke, twijfelachtige fluoridegerelateerde toename in het 

optreden van osteosarcomen bij mannelijke ratten en geen bewijs van carcinogeniteit bij vrouwelijke ratten of mannelijke of 

vrouwelijke muizen. Het gewicht van het bewijs geeft aan dat fluoridering van water het risico op het ontwikkelen van kanker 

niet verhoogt. IARC heeft vastgesteld dat de carcinogeniteit van fluoride voor mensen niet kan worden geclassificeerd. Dit 

product bevat een kleine hoeveelheid titaniumdioxide, dat door IARC wordt vermeld als een vermoedelijk carcinogeen (Groep 

2B). Titaniumdioxide geeft alleen een risico op kanker door inademing van zeer fijn stof. In dit product wordt het 

titaniumdioxide opgenomen in een viskeuze vloeistof en is het niet aanwezig als respirabele stof. Er is geen blootstelling aan 

respirabele titaniumdioxidestof bij normaal gebruik van dit product. Geen van de andere bestanddelen van dit product is als 

carcinogeen vermeld door OSHA, IARC, ACGIH, de EU CLP of NTP. 

Mutageniteit:  Natriumfluoride was negatief in de AMES-test, maar was positief voor een muislymfoomcellenassay. 

Natriumfluoride induceerde geen DNA-strengbreuken in testiculaire cellen van in vivo behandelde ratten en veroorzaakte geen 

chromosomale aberraties in beenmerg- of testiculaire cellen of zusterchromatidenuitwisselingen in beenmergcellen van in vivo 

behandelde muizen. 

Medische condities verergerd door blootstelling:  Personen met reeds bestaande oog-, huid- en ademhalingsstoornissen 

lopen mogelijk een verhoogd risico op blootstelling. 

Gegevens over acute toxiciteit:   

Urethaan dimethacrylaat hars: Oraal rat LD50-> 5000 mg/kg 

2-propanol: Oraal rat LD50- 5045 mg/kg; Inhalatie rat LC50 - 16000 ppm/8 h; Huid konijn LD50- 12800 mg/kg 

Natriumfluoride: Oraal rat LD50-32 mg/kg 

Titaandioxide: Oraal rat LD50 -> 20000 mg/kg; Huid hamster LD50 -> 10000 mg/kg 
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Gegevens over reproductietoxiciteit: Natriumfluoride: In een 75 dagen durende reproductiestudie met ratten vertoonden 

doses van 4,5 ppm en 9,0 ppm een significante afname van het aantal zaadcellen, de motiliteit van het sperma, de 

levensvatbaarheid van het sperma en de spermafunctie.  In andere dierstudies, waaronder studies van twee generaties, zijn 

echter geen veranderingen gevonden in serumhormoonspiegels bij mannelijke ratten, testiculaire histopathologie, 

spermamorfologie of vruchtbaarheid. Geen van de beschikbare onderzoeken naar laboratoriumdieren onderzocht de 

reproductietoxiciteit bij lage fluoridedoses. De ontoereikende studies bij mensen en conflicterende dierstudies laten niet toe 

dat het potentieel van fluoride om reproductieve effecten bij mensen te induceren wordt beoordeeld. Dierstudies hebben geen 

toename gevonden in de incidentie van geboorteafwijkingen bij afwezigheid van maternale toxiciteit; bij doses die maternale 

toxiciteit veroorzaakten (afname in toename van het lichaamsgewicht en voedselconsumptie), werden toenames in 

afwijkingen geconstateerd. 

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT): 

Enkele blootstelling: Natriumfluoride: In een onderzoek met menselijke blootstelling kregen volwassenen 250 mg. Effecten 

omvatten misselijkheid, braken, epigastrische stress, salivatie en jeuk van de handen en voeten. In een acuut onderzoek 

werden honden geïnfuseerd met een acute dosis van 36 mg/kg. De dood vond plaats in minder dan 65 minuten. Voornaamste 

effecten waren een daling van de bloeddruk, hartslag, activiteit van het centrale zenuwstelsel, braken en defecatie. 

Herhaalde blootstelling: Natriumfluoride: Hersenen, lever, nieren en spieren vertonen significante veranderingen in 

essentiële sporenelementen bij volwassen vrouwelijke muizen die 30, 60 en 120 ppm natriumfluoride in drinkwater kregen. 

Ratten die gedurende 2 maanden werden blootgesteld aan natriumfluoride in drinkwater, ontwikkelden schildkliereffecten; 

LOAEL 0,5 mg/kg/dag. Muizen die gedurende 4 weken werden blootgesteld aan natriumfluoride in drinkwater, vertoonden 

verhoogde botvorming. LOAEL 0,8 mg/kg/dag. 
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 

12.1 Toxiciteit:   

Urethaan dimethacrylaat hars:  48 uur EC50 Daphnia magna -> 1,2 mg/l; 72 uur EC50 Desmodesmus subspicatus (algen) -> 

0,68 mg/l (groeisnelheid) 

2-propanol: 96 uur LC50 Fathead-minnow - 9640 mg/l; 24 uur EC50 Watervlo-9714 mg/l 

Natriumfluoride: 96 uur LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) - 83,7 mg/l, 48 uur EC50 Daphnia magna - 98 mg/l 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:  Biologische afbraak is niet van toepassing op anorganische stoffen zoals 

natriumfluoride. Urethaan dimethacrylaat hars: 22% na 28 dagen - Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 2-propanol: 

95% na 21 dagen - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  

12.3 Bio-accumulatief potentieel: Geen gegevens beschikbaar 

12.4 Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar 

12.5 Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar 

12.6 Resultaten van PBT/vPvB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden: 

Voorschriften: Voer af in overeenstemming met alle nationale en lokale voorschriften. 

Eigenschappen (fysisch/chemisch) die van invloed zijn op afvoer: Geen momenteel bekend. 

Aanbevelingen voor afvalverwerking: Voer af in overeenstemming met alle nationale en lokale voorschriften. 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 

 14.1 VN-

nummer 

14.2 Correcte 

vervoersnaam volgens 

VN 

14.3 

Gevaren 

Klasse(n) 

14.4 

Verpakkingsgroep 

14.5 Milieugevaren 

DOT UN1219 Isopropanol-oplossing 3 II Niet van toepassing 

ADR/RID UN1219 Isopropanol-oplossing 3 II Niet van toepassing 

IMDG UN1219 Isopropanol-oplossing 3 II Niet van toepassing 

IATA/ICAO UN1219 Isopropanol-oplossing 3 II Niet van toepassing 

 

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: Niet van toepassing.  

 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: Niet van toepassing. 

 

15. WETTELIJKE INFORMATIE 

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

Federale reglementen VS 

Amerikaanse OSHA-gevarenclassificatie: Irriterend, sensibiliserend middel, ontvlambare vloeistof 
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Alomvattende Wet milieubeheer en aansprakelijkheid van 1980 (CERCLA): Dit product heeft een te rapporteren 

hoeveelheid van 16.666 lbs (gebaseerd op de RQ van 1000 lbs voor natriumfluoride aanwezig op 6%).  Melden van 

lozingen zijn vereist op grond van federale, staats- en lokale voorschriften. 

 

Toxic Substances Control Act (TSCA): Dit product is een medisch hulpmiddel en niet onderhevig aan chemische 

meldingen. 

 

Clean Water Act (CWA): Dit materiaal is niet gereguleerd volgens de Clean Water Act 

Clean Air Act (CAA): Dit materiaal is niet gereguleerd volgens de Clean Air Act 

Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) Title III-informatie:  

SARA Section 311/312 (40 CFR 370) gevarencategorieën:  

Direct gevaar: Ja Drukgevaar:  Nee 

Vertraagd gevaar: Nee Reactiviteitsgevaar: Nee 

Brandgevaar: Ja  

 

Dit product bevat de volgende toxische chemicaliën onderhevig aan de meldingseisen van SARA rubriek 313 

(40 CFR 372): Geen 

 

Componenten C.A.S. # Gew.% 

Geen   

 

Staatsverordeningen 

Californië: Dit product bevat de volgende stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en/of 

reproductietoxiciteit veroorzaken:   

Componenten C.A.S. # Gew.% 

Geen   

Opmerking: Titaandioxide in dit product is niet ongebonden of respirabel. Daarom is geen waarschuwing vereist. 

Internationale reglementen 

Canadees Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS): Medische hulpmiddelen zijn niet 

onderhevig aan WHMIS. 

Canadese milieubeschermingswet: Dit product is een medisch hulpmiddel en niet onderhevig aan chemische 

meldingen. 

 

Dit SDS is opgesteld volgens de criteria van de Controlled Products Regulation (CPR: Regeling gereguleerde 

producten) en het SDS bevat alle informatie die vereist is voor de CPR.  

 

European Inventory of Existing Chemicals (EINECS):  Dit product is een medisch hulpmiddel en niet 

onderhevig aan chemische vereisten. 

  

EU REACH: Alle componenten waarvoor registratie vereist is, zijn vooraf geregistreerd. 

 

Inventory of Chemical Substances, Australië:  Dit product is een medisch hulpmiddel en niet onderhevig aan 

chemische vereisten. 

 

Inventory of Existing Chemicals and Chemical Substances, China: Dit product is een medisch hulpmiddel en 

niet onderhevig aan chemische vereisten. 
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Existing and New Chemical Substances, Japan: Dit product is een medisch hulpmiddel en niet onderhevig aan 

chemische vereisten. 

 

Existing Chemicals List, Korea: Dit product is een medisch hulpmiddel en niet onderhevig aan chemische 

vereisten. 

 

Inventory of Chemicals and Chemical Substances, Filippijnen: Dit product is een medisch hulpmiddel en niet 

onderhevig aan chemische vereisten. 

 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling: Niet nodig.  

 

16. OVERIGE INFORMATIE 

 
HMIS-gevarenclassificatie:  

Gezondheid –2 Ontvlambaarheid – 3   Reactiviteit – 0 

 

Volledige tekst van classificatieafkortingen gebruikt in rubriek 2 en 3:  

F Zeer ontvlambaar 

T Toxisch 

Xi Irriterend 

Xn Schadelijk 

R11 Zeer ontvlambaar 

R22 Schadelijk bij inslikken 

R25 Giftig bij inslikken 

R32 Door contact met zuren komt zeer giftig gas vrij 

R36 Irriterend voor de ogen 

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 

R36/38 Irriterend voor ogen en huid 

R67 Dampen kunnen sufheid en duizeligheid veroorzaken. 

Acute toxiciteit 3 Acute toxiciteit, categorie 3 

Acute toxiciteit 4 Acute toxiciteit, categorie 4 

Carcinogeniteit 2 Carcinogenen, categorie 2 

Oogirritatie 2 Oogirritatie, categorie 2 

Ontvlambare vloeistof 2 Ontvlambare vloeistof, categorie 2 

Huidirritatie 2 Huidirritatie, categorie 2 

Huidsensitiviteit 1 Huidsensibilisator, categorie 1 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3  

H225 Sterk ontvlambare vloeistof en damp 

H301 Giftig bij inslikken. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H336 Kan sufheid of duizeligheid veroorzaken.  

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

EUH032 Bij contact met zuren komt zeer giftig gas vrij.  

 

Vervangt:  8 maart 2013 

Datum bijgewerkt: 23 april 2014 

Samenvatting van de herziening: Revisie 2 maart 08, 2013- Deel 1: Telefoonnummer voor contact voor noodgevallen is 

herzien naar Telefoonnummer voor contactpersoon voor noodgevallen vervoer. 

Herziening 23 april 2014: SDS geconverteerd naar Reach SDS. Alle secties bijgewerkt. Herziene sectie 1: 

Productidentificatie (onderdeel-/artikelnummer) om nieuwe artikelnummers op te nemen. Cijfers die eindigen op C, duiden 

onderdeelnummers aan voor verkoop aan Canada. Herziening 18 februari 2015: Sectie 1: Onderdeelnummers toegevoegd 

voor vernis met NovaMin®, sectie 9: Beginpunten bijgewerkt voor het kookpunt, het vlampunt en de dampspanning met 
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nieuwe gegevens voor vernis met NovaMin®. 

Herziening 17 mei 2016: Handelsnaam verwijderd voor NUPRO extra zorg 5% natriumvernis met NovaMin en bijbehorende 

onderdeelnummers. Nieuwe onderdeelnummers 130310 tot 130328 toegevoegd voor geïntegreerde stokverpakking. In 

rubriek 9 zijn de gegevens voor vernis met NovaMin verwijderd. 

Herziening 31 oktober 2018: nieuw onderdeelnummer, 130222EU, toegevoegd; pictogrammen verwijderd. 

Databronnen: VS NLM ChemID Plus en HSDB, stoffen-SDS voor componenten, IUCLID Dataset EU Chemical Bureau, 

ESIS, Landenwebsites voor beroepsmatige blootstellingsgrenzen. 
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