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1 Identificatie van de stof of het mengselen van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: Lĳm- & siliconenverwĳderaar25 ltr.
· Artikelnummer: 910120
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengselen ontraden gebruik
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Toepassingvan de stof/ van de bereiding Oplosmiddel
· Details betreffende deverstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
EenzetHandelsonderneming B.V.
Glashorst 109A
3925 BR Scherpenzeel
The Netherlands
Tel: +31 33 434 10 50
Email: verkoop@eenzet.nl
· Telefoonnummervoornoodgevallen:+31 30 2748888 Uitsluitend prof. hulpverleners\artsen

*

2 Identificatie van degevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstigVerordening(EG) nr. 1272/2008

d
~

GHS02vlam

Flam. Liq. 2

d
~

GHS08

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
gezondheidsgevaar

Asp. Tox. 1

d
~

H304 Kan dodelĳk zĳn als de stof bĳ inslikken in de luchtwegenterechtkomt.

GHS07

SkinIrrit. 2
EyeIrrit. 2
STOTSE3

H315 Veroorzaakthuidirritatie.
H319 Veroorzaakternstigeoogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelĳk voor in het water levendeorganismen, met langdurige gevolgen.
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstigVerordening(EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen

d d
~
~ d
~
GHS02

GHS07

GHS08
(Vervolg op blz. 2)
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· Signaalwoord Gevaar
· Gevaaraanduidende componentenvoor de etikettering:
Kohlenwasserstoffe,C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, < 2 % Aromaten
Kohlenwasserstoffe,C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan
· Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakthuidirritatie.
H319 Veroorzaakternstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelĳk zĳn als de stof bĳ inslikken in de luchtwegenterechtkomt.
H412 Schadelĳk voor in het water levendeorganismen, metlangdurige gevolgen.
· Veiligheidsaanbevelingen
P101
Bĳ het inwinnen van medischadvies, deverpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102
Buiten het bereik van kinderen houden.
P103
Leesaandachtig en volg alle instructies op.
P301+P310
NA INSLIKKEN: onmiddellĳk eenANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321
Specifiekebehandeling vereist (zie op dit etiket).
P331
GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353BĲ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellĳk
uittrekken. Huid metwater afspoelen[of afdouchen].
P305+P351+P338 BĲ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzenverwĳderen, indien mogelĳk; blĳven spoelen.
P362+P364
Verontreinigde kleding uittrekken en wassenalvorens dezeopnieuw te gebruiken.
P405
Achter slot bewaren.
P501
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselĳke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB:Niet bruikbaar.

3 Samenstelling en informatie over debestanddelen
· Chemischekarakterisering: Mengsels
· Beschrĳving:Mengsel van na elkaar aangevoerdestoffen metongevaarlĳke bĳmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
EC-nummer:927-241-2 Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, < 2 % >25–≤50%
Aromaten
d
~ Flam. Liq. 3, H226; ~d Asp. Tox. 1, H304; d
~ STOT SE3, H336;
Aquatic Chronic 3, H412
EC-nummer: 927-510-4 Kohlenwasserstoffe,C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
>10–<20%
~ Flam. Liq. 2, H225; ~d Asp. Tox. 1, H304; d
d
~ Aquatic Chronic 2,
H411; d
~ Skin Irrit. 2, H315; STOTSE3, H336
EC-nummer: 931-254-9 Kohlenwasserstoffe,C6, Isoalkane, <5% n-Hexan
>10–<20%
d
~ Flam. Liq. 2, H225; ~d Asp. Tox. 1, H304; d
~ Aquatic Chronic 2,
H411; d
~ Skin Irrit. 2, H315; STOTSE3, H336
CAS: 67-63-0
2-propanol
10%
EINECS: 200-661-7
d
~ Flam. Liq. 2, H225; ~d Eye Irrit. 2, H319; STOTSE3, H336
(Vervolg op blz. 3)
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CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1

ethanol
d
~ Flam. Liq. 2, H225
2-butoxyethanol
d
~ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
SkinIrrit. 2, H315; EyeIrrit. 2, H319
1-methoxy-2-propanol
d
~ Flam. Liq. 3, H226; ~d STOT SE3, H336
n-butylacetaat
d
~ Flam. Liq. 3, H226; ~d STOT SE3, H336

>2,5–≤10%
>2,5–<10%

>2,5–≤10%
≤2,5%

· Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffendedetergentia/ Etikettering van gehalten
alifatische koolwaterstoffen
≥30%
· Aanvullende gegevens:
De woordelĳke inhoud van de opgegevenaanwĳzingen inzake de mogelĳke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemeneinformatie:Verontreinigde kleding onmiddellĳk uittrekken.
· Na hetinademen:Bĳ bewusteloosheidligging en vervoer in stabiele zĳligging.
· Na huidcontact: Onmiddellĳk met water en zeepafwassenen goed naspoelen.
· Na oogcontact:
De ogen gedurendeverscheideneminuten onder stromend water afspoelen terwĳl de oogspleet geopendblĳft.
Bĳ aanhoudendeklachten eendokter raadplegen.
· Na inslikken: Als de klachten niet minderen, eenarts raadplegen
· Informatie voor dearts:
· Belangrijkste acuteen uitgesteldesymptomeneneffecten Geenverdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medischeverzorging en speciale behandeling
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrĳden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.
· Blusmiddelendie uit veiligheidsoogpuntniet geschiktzijn: Krachtige waterstraal
· Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Advies voor brandweerlieden
· Specialebeschermendekleding:Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelenen noodprocedures
Beschermendekleding aantrekken. Niet beschermdepersonen op afstand houden.
· Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bĳ indringen in afvalwater of riolering moetde bevoegdeinstantie gewaarschuwdworden.
(Vervolg op blz. 4)
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Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Insluitings- en reinigingsmethodenen -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel,zuurbinder, universele binder, zaagmeel)opnemen.
Besmetmateriaal zoals afval volgens punt 13 verwĳderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
· Verwĳzing naar andererubrieken
Informatie inzakeveilig gebruik - zie hoofdstuk7.
Informatie inzake persoonlĳke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voor goedeventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermĳden.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegenontlading van statischeelektriciteit.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichtevan opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
· Informatie m.b.t. gezamenlĳkeopslag:Niet noodzakelĳk.
· Verdere inlichtingen over eisenm.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
· Opslagklasse: 3
· SpecifiekeindgebruikGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

8 Maatregelen ter beheersingvan blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevensm.b.t. deinrichting van technischeinstallaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomenmoeten worden:
CAS: 64-17-5 ethanol
WGW Korte termĳn waarde: 1900 mg/m³,990 ppm
Lange termĳn waarde: 260 mg/m³,35 ppm
CAS: 111-76-2 2-butoxyethanol
WGW Korte termĳn waarde: 246 mg/m³,50 ppm
Lange termĳn waarde: 100 mg/m³,20 ppm
CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol
WGW Korte termĳn waarde: 563 mg/m³,150 ppm
Lange termĳn waarde: 375 mg/m³,100 ppm
· Aanvullendegegevens:Alsbasis dienden lĳsten die bĳ opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersingvan blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwĳderd houdenvan eet- en drinkwaren.
(Vervolg op blz. 5)
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Verontreinigde kleding onmiddellĳk uittrekken.
Vóór de pauzeen aan het einde van werktĳd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermĳden.
· Ademhalingsbescherming:
Bĳ korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bĳ intensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelĳk ademhalingstoestelgebruiken.
· Handbescherming:

_
S

Veiligheidshandschoenen

Suitable chemical resistent protective gloves (EN374) also at prolonged, direct contact (recommended
protection index 6, corresponding 480 minutes permeation time according to EN 374) e.g. from
Nitrilkautschuk (0,33-0,5 mm)Polyvinylchlorid (1mm).
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestandzĳn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testenkan geenaanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding
/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietĳden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal
De keuzevan een geschikte handschoenis niet alleen afhankelĳk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezienhet product uit meerderestoffen is
samengesteld,is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietĳd kunt u te wetenkomenbĳ de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming:

_
R

Nauw

aansluitendeveiligheidsbril

· Lichaamsbescherming:Draag geschikte beschermendearbeidskleding

9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemischebasiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Vloeibaar
· Vorm:
Kleurloos
· Kleur:
Karakteristiek
· Geur:
Niet bepaald.
· Geurdrempelwaarde:
· pH-waarde:

Niet bepaald.

· Toestandsverandering
· Smelt-/vriespunt:
· Beginkookpunt en kooktraject:

Niet bepaald.
48 °C

· Vlampunt:

<0 °C

· Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur:

200 °C
(Vervolg op blz. 6)
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· Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingseigenschappen:

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlĳk, maar de vorming van
ontploffingsgevaarlĳke damp-/luchtmengselsis mogelĳk.

· Ontploffingsgrenzen:
· Onderste:
· Bovenste:

0,6 Vol %
12 Vol %

· Dampspanningbij 20 °C:

250 hPa

· Dichtheid bĳ 20 °C:

0,765 g/cm³

· Stortgewicht:
· Relatieve dichtheid
· Dampdichtheid
· Verdampingssnelheid

768 kg/m³
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
· Water:

Niet resp. gering mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt:n-octanol/water: Niet bepaald.
· Viscositeit
· Dynamisch:
· Kinematisch:

Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Oplosmiddelgehalte:
· Organisch oplosmiddel:
· VOC (EG)

>99,7 %
>99,70 %

· Gehalte aan vaste bestanddelen:
· Overigeinformatie

<0,0 %
Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

10 Stabiliteit en reactiviteit
· ReactiviteitGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Chemischestabiliteit
· Thermischeafbraak / te vermĳdenomstandigheden:Geenafbraak bĳ gebruik volgens voorschrift.
· Mogelĳke gevaarlĳke reactiesGeengevaarlĳke reacties bekend.
· Te vermĳdenomstandighedenGeenverdererelevante informatie verkrĳgbaar.
· Chemischopelkaar inwerkendematerialen: Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Gevaarlĳke ontledingsproducten:Geengevaarlĳke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologischeinformatie
· Informatie over toxicologischeeffecten
· Acutetoxiciteit Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· IndelingsrelevantieLD/LC50-waarden:
ATE (Acute toxiciteitsschatting)
Oraal
LD50
29.600 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
8.000 mg/kg
Inhalatief LC50/4 h 220 mg/l
(Vervolg op blz. 7)
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CAS: 67-63-0 2-propanol
Oraal
LD50
5.045 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
12.800 mg/kg (rabbit)
Inhalatief LC50/4 h 30 mg/l (rat)
CAS: 64-17-5 ethanol
Oraal
LD50
7.060 mg/kg (rat)
Inhalatief LC50/4 h 20.000 mg/l (rat)
CAS: 111-76-2 2-butoxyethanol
Oraal
LD50
1.480 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
400 mg/kg(rab)
CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol
Oraal
LD50
5.660 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
13.000 mg/kg (rabbit)
CAS: 123-86-4 n-butylacetaat
Oraal
LD50
13.100 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
>5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief LC50/4 h >21 mg/l (rat)
· Primaire aandoening:
· Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakthuidirritatie.
· Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstigeoogirritatie.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor devoortplanting)
· Mutageniteit in geslachtscellenGebaseerdopbeschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· KankerverwekkendheidGebaseerdopbeschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· STOT bij eenmaligeblootstelling
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
· STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerdop beschikbare gegevens;aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Gevaar bij inademing
Kan dodelĳk zĳn als de stof bĳ inslikken in de luchtwegenterechtkomt.

12 Ecologischeinformatie
· Toxiciteit
· Aquatischetoxiciteit:Geenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid
Die wasactieve stoffen in het product voldoen aan de wet over de milieuvriendelĳkheid van was- en
reinigingsmiddelen en zĳn biologisch afbreekbaar.
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· BioaccumulatieGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Mobiliteit in debodemGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.
· Ecotoxische effecten:
· Opmerking:Schadelĳk voor vissen.
(Vervolg op blz. 8)
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· Verdere ecologischeinformatie:
· Algemeneinformatie:
Waterbezwaarlĳkheid (NL): A(3) schadelĳk voor in water levendeorganismen kan in het aquatische milieu
op lange termĳn schadelĳke effecten veroorzaken
Gevaar voor water klasse2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozenin grondwater, in oppervlaktewaterof in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bĳ uitlopen van geringe hoeveelhedenin de ondergrond.
schadelĳk voor in het water levendeorganismen
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB:Niet bruikbaar.
· AndereschadelĳkeeffectenGeenverdere relevante informatie verkrĳgbaar.

13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:Mag niet tesamenmet huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
· Europeseafvalcatalogus
HP3 Ontvlambaar
HP4 Irriterend - huidirritatie en oogletsel
HP5 Specifiekedoelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit
HP14 Ecotoxisch
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:Afvalverwĳdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR,IMDG, IATA

UN1263

· Juiste ladingnaam overeenkomstigde modelreglementen van de VN
UN1263 VERF-VERWANTE PRODUCTEN
· ADR
PAINT RELATED MATERIAL
· IMDG, IATA
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR,IMDG, IATA

d
x
g
c̀
· klasse
· Etiket

3 Brandbare vloeistoffen
3

· Verpakkingsgroep:
· ADR,IMDG, IATA

II

· Milieugevaren:

Niet bruikbaar.

· Bijzondere voorzorgen voor degebruiker
· Gevaarsidentificatienummer(Kemler-getal):

Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
33
(Vervolg op blz. 9)
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· EMS-nummer:
· Stowage Category

F-E,S-E
B

· Vervoer in bulk overeenkomstigbĳlageII bĳ Marpol
Niet bruikbaar.
en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
· ADR
· Beperkte hoeveelheden(LQ)
· Uitgezonderde hoeveelheden(EQ)

· Vervoerscategorie
· Tunnelbeperkingscode
· IMDG
· Limited quantities(LQ)
· Exceptedquantities (EQ)

· VN "Model Regulation":

5L
Code: E2
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30
ml
Grootste netto hoeveelheidper buitenverpakking: 500
ml
2
D/E
5L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 1263 VERF-VERWANTEPRODUCTEN, 3, II

15 Regelgeving
· Specifieke veiligheids-, gezondheids-en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
· SZW-lijst van kankerverwekkendestoffen
CAS: 64-17-5 ethanol
· SZW-lijst van mutagenestoffen
geender bestanddelen staat op de lĳst.
· NIET-limitatieve lĳst van voordevoortplantinggiftige stoffen- Vruchtbaarheid
CAS: 64-17-5 ethanol

1A

· NIET-limitatieve lĳst van voordevoortplantinggiftige stoffen - Ontwikkeling
CAS: 64-17-5
ethanol
CAS: 1589-47-5 2-methoxypropanol

1A
1B

· NIET-limitatieve lijst van voordevoortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
CAS: 64-17-5 ethanol

x

· Richtlĳn 2012/18/EU
· Gevaarlĳke stoffen die met naam genoemdworden- BĲLAGE I geender bestanddelen staat op de lĳst.
· Seveso-categorieP5cONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
· Drempelwaarde (ton) voor toepassingvan voorschriften voorlagedrempelinrichtingen 5.000 t
· Drempelwaarde (ton) voor toepassingvan voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 50.000 t
· Verordening(EG) nr. 1907/2006 BĲLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden:3
· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperkingvan het gebruik van bepaaldegevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronischeapparatuur - Bĳlage II
geender bestanddelen staat op de lĳst.
(Vervolg op blz. 10)
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Handelsnaam:Lĳm- & siliconenverwĳderaar25 ltr.
(Vervolg van blz. 9)

· Nationale voorschriften:
· Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlĳkheid (NL): A(3) schadelĳk voor in water levendeorganismen kan in het aquatische milieu
op lange termĳn schadelĳke effecten veroorzaken
· Chemischeveiligheidsbeoordeling:Eenchemischeveiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
*

16 Overigeinformatie
Dezegegevenszĳn gebaseerdop de huidige stand van onze kennis. Zĳ beschrĳven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geencontractuele rechtsbetrekking.
· Relevante zinnen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelĳk bĳ inslikken.
H304 Kan dodelĳk zĳn als de stof bĳ inslikken in de luchtwegenterechtkomt.
H312 Schadelĳk bĳ contact met de huid.
H315 Veroorzaakthuidirritatie.
H319 Veroorzaakternstige oogirritatie.
H332 Schadelĳk bĳ inademing.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levendeorganismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelĳk voor in het water levendeorganismen, metlangdurige gevolgen.
· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport desmarchandises dangereusespar Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for DangerousGoods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised Systemof Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service(division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds(USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
AcuteTox. 4: Acutetoxiciteit - oraal – Categorie 4
SkinIrrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie2
EyeIrrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie2
STOTSE3: Specifiekedoelorgaantoxiciteit bĳ eenmaligeblootstelling – Categorie 3
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termĳn – Categorie 2
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termĳn – Categorie 3

· * Gegevensdie ten opzichte van devoorgaande versie zijn veranderd
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