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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML) 

UFI : 4UQF-R049-H008-F95F 

Productcode : 5321 

Verstuiver : Aërosol 

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 : Spuitlak 

Functie of gebruikscategorie : Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+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 88 755 80 00 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] 

Aerosol, Categorie 1 H222;H229    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319    

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 

narcotische werking 

H336    

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 H412    

Pro Part International  

Molenakker , 3 

5953 TW Reuver – Limburg 

Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 

info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt 

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

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Bevat : N-BUTYLACETAAT, ACETON, 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT, BUTAAN-1-OL; 

N-BUTANOL 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

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

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 

P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

P261 - Inademing van spuitnevel vermijden. 

P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval 

in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. 

EUH zinnen : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Extra zinnen : Bij ontoereikende ventilatie kan zich een explosief damp-luchtmengsel vormen. 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT/vPvB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII 

 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 

hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Geen gegevens beschikbaar 

3.2. Mengsels 

Opmerkingen : Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen 

 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

ACETON 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 67-64-1 

EG-Nr: 200-662-2 

EU Identificatie-Nr: 606-001-

00-8 

REACH-nr: 01-2119471330-

49 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

N-BUTYLACETAAT 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 123-86-4 

EG-Nr: 204-658-1 

EU Identificatie-Nr: 607-025-

00-1 

REACH-nr: 01-2119485493-

29 

12,5 – 20 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

DIMETHYLETHER 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 115-10-6 

EG-Nr: 204-065-8 

EU Identificatie-Nr: 603-019-

00-8 

REACH-nr: 01-2119472128-

37 

12,5 – 20 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

PROPAAN CAS-Nr: 74-98-6 

EG-Nr: 200-827-9 

EU Identificatie-Nr: 601-003-

00-5 

REACH-nr: 01-2119486944-

21 

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

BUTAAN (MET < 0,1 % BUTADIEEN (203-450-8))  CAS-Nr: 106-97-8 

EG-Nr: 203-448-7 

EU Identificatie-Nr: 601-004-

00-0 

REACH-nr: 01-2119474691-

32 

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

ISOBUTAAN   (BEVAT < 0,1% BUTAAN 203-450-8) CAS-Nr: 75-28-5 

EG-Nr: 200-857-2 

EU Identificatie-Nr: 601-004-

00-0 

REACH-nr: 01-2119485395-

27 

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 108-65-6 

EG-Nr: 203-603-9 

EU Identificatie-Nr: 607-195-

00-7 

REACH-nr: 01-2119475791-

29 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

NITROCELLULOSE (Bevat maximaal 12,6% stikstof) CAS-Nr: 9004-70-0 < 2,5 Flam. Sol. 1, H228 

2-PROPANOL  CAS-Nr: 67-63-0 

EG-Nr: 200-661-7 

EU Identificatie-Nr: 603-117-

00-0 

REACH-nr: 01-2119457558-

25 

< 2,5 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

BUTAAN-1-OL; N-BUTANOL CAS-Nr: 71-36-3 

EG-Nr: 200-751-6 

EU Identificatie-Nr: 603-004-

00-6 

REACH-nr: 01-2119484630-

38 

< 2,5 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Oraal), H302 

STOT SE 3, H335 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT SE 3, H336 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

TRIZINKBIS(ORTHOFOSFAAT)  CAS-Nr: 7779-90-0 

EG-Nr: 231-944-3 

EU Identificatie-Nr: 030-011-

00-6 

REACH-nr: 01-2119485044-

40 

< 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Product onderworpen aan CLP Artikel 1.1.3.7. De openbaarmakingsregels van de componenten zijn in dit geval gewijzigd. 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Bij 

onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Raadpleeg een arts. 

EHBO na contact met de huid : Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. 

EHBO na contact met de ogen : Geopend oog verschillende minuten onder stromend water afspoelen. Voorzichtig afspoelen 

met water gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 

raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Veel water laten drinken. Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Onmiddellijk een arts 

raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Geen gegevens beschikbaar. 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Irritatie van de ogen. 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Brandbestrijdingsmiddelen op de omgeving afstemmen. 

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

Brandgevaar : Zeer licht ontvlambare aerosol. 

Explosiegevaar : Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

Reactiviteit in geval van vuur : Bij verhitting of verbranding ontstaan vergiftige gassen. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag geschikte beschermende kleding. Goedgekeurd ademhalingstoestel. Niet ingrijpen 

zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. 

Volledig beschermende kleding. 
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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 : Draag gepaste ademhalingsbescherming. Gebruik beschermende kleding. Houdt 

onbeschermde mensen op afstand. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Zorg voor 

voldoende ventilatie. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en 

verboden te roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact 

met de huid en de ogen vermijden. 

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. Waarschuw de bevoegde instantie bij indringen in afvalwater of riolering. Niet in riolering, oppervlakte- of bodemwater 

laten terechtkomen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Voor de afvalverwerking van verontreinigde materialen, zie paragraaf 13: "Instructies voor 

verwijdering". Zorg voor voldoende ventilatie. Het product mechanisch opruimen. 

Overige informatie : Zorg voor voldoende ventilatie. Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend 

afvalverwerkingsbedrijf brengen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Informatie inzake veilig gebruik, zie hiervoor hoofdstuk 7. Draag persoonlijke beschermende kleding (zie hoofdstuk 8). Voor de afvalverwerking van 

vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Extra gevaren bij verwerking : Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - Niet roken. Ademhalingstoestellen gereedhouden. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede afzuiging / ventilatie van de werkplek. Bij het inwinnen van medisch 

advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, 

hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in 

een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of 

verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van 

gas, nevel, spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een 

persoonlijke beschermingsuitrusting. 

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

altijd handen wassen. 

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

Opslagvoorwaarden : De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moet in acht genomen 

worden. . Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Tegen zonlicht beschermen. Niet 

blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Achter slot bewaren. Op een goed 

geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. 

Informatie betreffende gemengde opslag : Niet noodzakelijk onder de aanbevolen opslag- en gebruikscondities. 

Opslagplaats : Categorie 2B. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstelling en biologische grenswaarden 
 

PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML)  

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

 Basis van de informatie zijn de gegevens die bij opstelling geldig waren.  
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam n-Butyl acetate 

IOEL TWA 241 mg/m³ 

IOEL STEL 723 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 150 ppm 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831 
 

ISOBUTAAN   (BEVAT < 0,1% BUTAAN 203-450-8) (75-28-5) 

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 2400 mg/m³ STEL 9600 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm STEL 4000 ppm 
 

ACETON (67-64-1) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Acetone 

IOEL TWA 1210 mg/m³ WGW  Lange termijn 

IOEL TWA [ppm] 500 ppm 

IOEL STEL 2420 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 1000 ppm 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Acétone # Aceton 

OEL TWA 1210 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 500 ppm 

OEL STEL 2420 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 1000 ppm 

Referentie Wetgeving Koninklijk besluit / Arrêté royal 11/03/2002 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Aceton 

TGG-8u (OEL TWA) 1210 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) 2420 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
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DIMETHYLETHER (115-10-6) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Dimethylether 

IOEL TWA 950 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 495 ppm 

IOEL STEL 1500 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 782 ppm 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Dimethylether 

TGG-8u (OEL TWA) 950 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) 1500 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam 2-Methoxy-1-methylethylacetate 

IOEL TWA 550 mg/m³ BGW / WGW lange termijn 

IOEL STEL 550 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Opmerking Skin 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 1-Methoxy-2-propylacetaat 

TGG-8u (OEL TWA) 550 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
 

2-PROPANOL  (67-63-0) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Alcool isopropylique # Isopropylalcohol 

OEL TWA 500 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 200 ppm 

OEL STEL 1000 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Referentie Wetgeving Koninklijk besluit Arrêté royal 11/03/2002 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

TGG-8u (OEL TWA) 650 mg/m³ 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Luchtverontreinigingen gevormd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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8.1.4. DNEL en PNEC 

Aanvullende informatie : Basis van de informatie zijn de gegevens die bij opstelling geldig waren.  

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Geen aanvullende gegevens, Zie hoofdstuk 7. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en na 

het werk. Het gas/de damp/het aërosol niet inademen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Bij stofontwikkeling: nauwaansluitende bril (EN 166) 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Kleding wassen alvorens deze opnieuw te dragen 

 

Bescherming van de handen: 

Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig). Beschermende handschoenen tegen chemicaliën (EN 

374). Butylrubber. Dikte van het materiaal: >= 0,4 mm. Aangezien het product gemaakt is van verschillende stoffen, kan de duurzaamheid van het 

handschoenenmateriaal niet geschat worden. Dit moet voor gebruik getest worden. De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg 

met de fabrikant vastgesteld te worden. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de 

doordringingstijd van de stof. Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de 

voorkeur gegeven wordt aan een doorbreektijd van meer dan 480 minuten. Voor kortdurend werkzaamheden of spatbescherming bevelen we 

hetzelfde aan. Wij zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn. In dat 

geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn, zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden. De 

dikte van de handschoen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de 

exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn. 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij kortstondige blootstelling of geringe vervuiling een ademhalingsfilter gebruiken. In het geval van intensieve of bij een langere blootstelling een 

onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken. Filter A2/P3 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 

Overige informatie: 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Het gas/de damp/het aërosol niet inademen. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Gas 
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Kleur : Rood. 

Voorkomen : Aërosol. 

Geur : Oplosmiddel. 

Geurdrempelwaarde : Niet bepaald. 

Smeltpunt : Niet bepaald. 

Vriespunt : Niet bepaald. 

Kookpunt : Vanwege aerosol niet bruikbaar 

Ontvlambaarheid : Niet bruikbaar 

Zeer licht ontvlambare aerosol. 

Ontploffingseigenschappen : Niet bepaald. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

Explosiegrenzen : 1,2 – 26,2 vol % 

Onderste explosiegrens : 1,2 vol % 

Bovenste explosiegrens : 26,2 vol % 

Vlampunt : Vanwege aerosol niet bruikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : 240 °C 

Ontledingstemperatuur : Niet bepaald. 

pH : Niet oplosbaar in water 

Viscositeit, kinematisch : Niet bepaald. 

Viscositeit, dynamisch : Niet bepaald. 

Oplosbaarheid : Water: 0,3 % Niet-mengbaar/Zo goed als niet mengbaar 

Organisch oplosmiddel:88,0 % 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Niet bepaald. 

Dampspanning : 4000 hPa @ 20°C 

Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : 0,8 g/cm³ @ 20 °C 

Relatieve dichtheid : Niet bepaald. 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet beschikbaar 

Deeltjeskarakteristieken : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Explosiegrenzen : 1,2 – 26,2 vol % 

% brandbare bestanddelen :  

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

VOC-gehalte : 678,4 g/l VOC-EU: 88,04% 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen 

verwijderen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

LD50 oraal rat 10800 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 17600 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat > 21 mg/m³ 4h 
 

ACETON (67-64-1) 

LD50 oraal rat 5800 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 15800 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat 76 mg/l/4u 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

LD50 oraal rat 8530 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat > 10 mg/l/4u 
 

BUTAAN-1-OL; N-BUTANOL (71-36-3) 

LD50 oraal 2292 mg/kg rat 

LD50 dermaal 3430 mg/kg konijn 

LC50 Inhalatie - Rat 17 mg/l/4u 
 

2-PROPANOL  (67-63-0) 

LD50 oraal rat 4750 – 5840 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg (<= 13900 mg/kg) 

LC50 Inhalatie - Rat > 25 mg/l 6h 

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 30 mg/l/4u 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

pH: Niet oplosbaar in water 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 

indelingscriteria is niet voldaan) 

pH: Niet oplosbaar in water 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

ACETON (67-64-1) 

LOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P) 11298 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: female 
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ACETON (67-64-1) 

NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P) 900 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: 

other:Generation not specified (migrated information) 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 

ACETON (67-64-1) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 

BUTAAN-1-OL; N-BUTANOL (71-36-3) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid 

veroorzaken.  
 

2-PROPANOL  (67-63-0) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML)  

Verstuiver Aërosol 

Viscositeit, kinematisch Niet bepaald. 

11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende 

eigenschappen voor de gezondheid 

: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

11.2.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

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

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. 

Aanvullende informatie : De ecotoxicologische eigenschappen van het mengsel zijn vastgesteld aan de hand van de 

ecotoxicologische eigenschappen van de afzonderlijke bestanddelen (zie sectie 3). 
 

ACETON (67-64-1) 

LC50 - Andere waterorganismen [1] 8450 mg/l 48h 

EC50 96u - Algen [1] 7200 mg/l 
 

DIMETHYLETHER (115-10-6) 

LC50 - Andere waterorganismen [1] > 4000 mg/l Daphnia magna (watervlo) 48h 

LC50 - Andere waterorganismen [2] > 4000 mg/l Vis (96h) 

EC50 96u - Algen [2] 155 mg/l algen 
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2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

LC50 - Vissen [1] 100 – 180 mg/l 

EC50 - Schaaldieren [1] > 500 mg/l 
 

BUTAAN-1-OL; N-BUTANOL (71-36-3) 

LC50 - Vissen [1] 1376 mg/l 
 

2-PROPANOL  (67-63-0) 

LC50 - Vissen [1] 4200 – 9640 mg/l (96h, Pimephales promelas, OECD 203) 

EC50 - Schaaldieren [2] 9714 mg/l (24h) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML)  

Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

ACETON (67-64-1) 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 2,21 g O₂/g stof 

Biodegradatie 91 % 28 days 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

Biodegradatie > 90 % 

12.3. Bioaccumulatie 

PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML)  

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) Niet bepaald. 

Bioaccumulatie Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

ACETON (67-64-1) 

Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 3 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -0,24 
 

DIMETHYLETHER (115-10-6) 

Bioconcentratiefactor (BCF REACH) - 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -0,18 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 0,56 
 

2-PROPANOL  (67-63-0) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 0,05 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) 0,05 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML)  

Mobiliteit in de bodem Geen aanvullende informatie beschikbaar 

Waterbezwaarlijkheid (NL) A(3) Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 

Gevaar voor water klasse 1 (D, zelfclassificatie) gevaar voor water klein 
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PROTECTION PRIMER - RED/BROWN (500 ML)  

Aanvullende informatie Ecotoxicologische gegevens. Schadelijk voor vissen. Niet onverdund of in grote 

hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. schadelijk voor 

in water levende organismen 
 

DIMETHYLETHER (115-10-6) 

Oppervlaktespanning 1,136 N/m E-2 (25°C) 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Niet met het huisvuil verwijderen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in 

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Hanteer 

lege, niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als volle verpakkingen. 

EURAL-code : 08 01 11* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat 

15 01 04 - metalen verpakking 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

SPUITBUSSEN (AËROSOLEN) AEROSOLS Aerosols, flammable 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, 

(D) 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

2.1 2.1 2.1 

   

14.4. Verpakkingsgroep 

Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar 
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ADR IMDG IATA 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee 

Mariene verontreiniging: Nee 

Milieugevaarlijk: Nee 

Niet bruikbaar. 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Waarschuwing , Gassen 

 

Wegtransport 

Classificatiecode (ADR)  : 5F  

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0 

Vervoerscategorie (ADR) : 2 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D  

 

Transport op open zee 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E0 

Nr. NS (Brand) : F-D 

Nr. NS (Verspilling) : S-U 

Stuwage en verwerking (IMDG) : SW1, SW22 

Isolatie (IMDG) : SG69 

 

Luchttransport 

Geen gegevens beschikbaar 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Geen gegevens beschikbaar 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

15.1.1. EU-voorschriften 

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) 

Referentie code Van toepassing op Vermelding of omschrijving 

28. ISOBUTAAN   (BEVAT < 

0,1% BUTAAN 203-450-

8) 

Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als 

kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk 

aanhangsel 1 of 2 zijn opgenomen. 

29. ISOBUTAAN   (BEVAT < 

0,1% BUTAAN 203-450-

8) 

Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als in geslachtscellen 

mutagene stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 3 of 

4 zijn opgenomen. 

3(a) N-BUTYLACETAAT ; 

ACETON ; 2-PROPANOL  

; 2-METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAA

T ; BUTAAN-1-OL; N-

BUTANOL 

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 

gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: 

Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 

categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F 
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REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) 

Referentie code Van toepassing op Vermelding of omschrijving 

3(b) N-BUTYLACETAAT ; 

ACETON ; 2-PROPANOL  

; 2-METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAA

T ; BUTAAN-1-OL; N-

BUTANOL 

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 

gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: 

Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de 

vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 

en 3.10 

40. N-BUTYLACETAAT ; 

PROPAAN ; BUTAAN 

(MET < 0,1 % 

BUTADIEEN (203-450-8))  

; ISOBUTAAN   (BEVAT < 

0,1% BUTAAN 203-450-

8) ; DIMETHYLETHER ; 

ACETON ; 

NITROCELLULOSE 

(Bevat maximaal 12,6% 

stikstof) ; 2-PROPANOL  ; 

2-METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAA

T ; BUTAAN-1-OL; N-

BUTANOL 

Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare 

vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen 

en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 

of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, 

ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 

opgenomen. 

 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

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. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 

2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. 

Bevat stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 

betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 

BIJLAGE II RAPPORTEERBARE EXPLOSIEVE PRECURSOREN 

Lijst van stoffen op zichzelf of in mengsels of in stoffen waarvoor verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur 

moeten worden gemeld. 

Naam CAS-Nr Code van de 

gecombineerde 

nomenclatuur 

(GN) 

Code van de gecombineerde nomenclatuur voor een 

mengsel zonder bestanddelen die zouden lei den tot een 

indeling onder een andere GN code 

Acetone 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Zie https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

VOC-gehalte : 678,4 g/l VOC-EU: 88,04% 

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Aanvullende informatie : P3a Ontvlambare aerosol 

Bevat een stof die valt onder Verordening (EG) 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de 

vervaardiging en het op de markt brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen. 

Naam CN 

designation 

CAS-Nr CN-code Categorie Drempelwaard

e 

Bijlage 

Acetone  67-64-1 2914 11 00 Categorie 3  Bijlage I 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Drempelwaarden (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen :  500 t 

Drempelwaarden (ton) voor toepassingen van voorschriften van lagedrempelinrichtingen:  150 t 

Watergevaarsklasse: 2 (D) Gevaarlijk voor water in het algemeen 
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Frankrijk 

Beroepsziektes 

Code Beschrijving: Reinigingsmiddel 

RG 84 Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of 

onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde 

koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; 

aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en 

dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoon en dimethylsulfoxide 

 

Duitsland 

Waterbedreigingsklasse (WGK) 2 : WGK: 2, Significant gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1) 

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) 

Opslagklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 2B - Aërosolen 

Nederland 

ABM categorie : Z(2) - afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu 

(carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen of toxiciteit) 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Lithiumchloride (7447-41-8) 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Lithiumchloride (7447-41-8) 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Lithiumchloride (7447-41-8) 

Denemarken 

Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 

Zwitserland 

Opslagklasse (LK) : LK 2 - Vloeibare gassen of drukgassen 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Dit veiligheidsinformatieblad (VIB) is volledig gewijzigd (niet vermelde wijzigingen). 

 

Afkortingen en acroniemen: 

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

EG-Nr Europese commissie Nummer 

EN Europese standaard 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen 
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Afkortingen en acroniemen: 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

VOS Vluchtige organische stoffen 

WGK: Watergevaarsklasse 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ATE Acute toxiciteitsschatting 

BCF Bioconcentratiefactor 

BLV Biologische grenswaarde 

BOD Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 

COD Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

ThZV Theoretisch zuurstofverbruik (TZV) 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

N.E.G. Niet Elders Genoemd 

ED Hormoonontregelende eigenschappen 

 

Gegevensbronnen : Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter 

geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 

Indelingsprocedure: . Gezondheids- en milieugevaren: De methode voor indeling van 

mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule). Fysische en 

chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste 

mengsels. 

Overige informatie : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad 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 produkt, 

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 

terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden 

afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het 

gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

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

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Gas 1A Ontvlambare gassen, Categorie 1A 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

Flam. Sol. 1 Ontvlambare vaste stoffen, Categorie 1 

H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H228 Ontvlambare vaste stof. 

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

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. 

Press. Gas (Comp.) Gassen onder druk : Samengeperst gas 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

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

 

De indeling is in overeenstemming met : ATP 12 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


