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1  Identificatie van het product en de onderneming 

Identificatie van het product 

Handelsnaam: Hadex®   

Chemische omschrijving/toepassing : Hadex Food Grade drinkwaterdesinfectiemiddel,voor het desinfecteren 
van drinkwater leidingsystemen, drinkwatertanks en watergevoede installaties. 

Product type: Vloeibaar   
 

Identificatie van de ondernemeing 

Leverancier: Hatenboer-Water b.v. 
Mercuriusweg 8   P.O. Box 6013 
3113 AR Schiedam  3002AA Rotterdam 
Tel: +[31] 10 409 12 00 
Fax: +[31] 10 409 12 10 
e-mail : info@hatenboer-water.com 

 www.hatenboer-water.com 
 

Alarmnummers 

In noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
Tel.: +31 (0)30 274 88 88 
(Alleen voor medische advies in geval van vergiftiging) 

Politie, Brandweer en 
Ambulance: 

Tel.: 112 (in Nederland) 

 

2  Identificatie van gevaren 

Gevaren voor de mens 

Gevaren: Ogen: veroorzaakt oogletsel. 
Huid: sterk irriterend. 
Ademhaling: irriterend voor de ademhalingswegen. 
Inslikken: irriterend voor de mond, keel, maag en darmkanaal. 

 

Gevaren voor het milieu  

Gevaren: H400 (R50): Zeer giftig voor in levende water organismen.  
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3  Samenstelling/Informatie actieve ingrediёnten 
 

Samenstelling 
 

 
CHEMISCHE NAAM CAS-NR EEG-NR ANNEX-1-NR SYMBOOL % (W/W) H-ZIN(NEN) 

1 Natrium hypochloriet 7681-52-9 231-668-3 017-011-00-1 N 4.4 H400 
H315 
H319 
EUH031 

Voor complete tekst van H-zin(nen): zie regelgeving Informatie (pagina 8).  
 

4  Eerste hulp maatregelen 

Algemeen: In geval van twijfel, of wanneer symptomen aanhouden, zoek medisch 
advies. 

 

Na oogcontact: Spoel grondig met overvloedig water. Tijdens het spoelen moeten de 
oogleden van de oogbal verwijderd worden om er zeker van te zijn dat 
grondig gespoeld wordt. Zoek medisch advies bij irritatie. 

 

Na huidcontact: Afwassen met water en zeep. 
 

Na inhaleren: n.v.t 
 

Na inslikken: Alleen bij bewustzijn, spoel de mond, geef genoeg water (ongeveer 500 ml.) 
Voorkom braken. Zoek medische hulp. 

 

Advies voor artsen: Symptoom behandeling is geadviseerd. 
 

5  Brandbestrijdingsmaatregelen 

Gevaar bij ontleding/verbranding 
producten: 

In contact met zware metalen, zullen hun onderdelen en legeringen natrium 
hypochloriet ontbinden bij de ontwikkeling van zuurstof. 

 

Brand/explosie gevaren: Als het bij een brand is betrokken, zal het verbranding stimuleren. 
 

Geschikte blusmiddelen: Alle middelen. 
 

6  Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
 

Insluit techniek: Niet lozen in het milieu. 
 

Schoonmaak techniek: Verzamel zo veel mogelijk in een schone container voor (voorkeur) 
hergebruik of verwijdering. Spoel restant met overvloedig water. 

 

Evacuatie procedure: n.v.t 
 

7  Hantering en opslag 

Hantering: De normale voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemicaliën 
moeten in acht genomen worden. 

 

Opslag: Gescheiden houden van zuren, verzwakkend- en brandbaar materiaal. 
Uitsluitend in de oorsronkelijke verpakking bewaren op een koele goed 
geventileerde plaats, niet bij warmtebronnen of in direct zonlicht. 

 

Brand & explosie preventie: Gescheiden houden van zelfontbrandingmateriaal. 
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8  Blootstelling controles/Persoonlijke bescherming 

Blootstelling controles 

Technische controles: n.v.t 
 

• Blootstellingslimieten: Geen blootstellinggrenzen zijn vastgesteld. 
 

Persoonlijke bescherming 

Huidbescherming: De normale voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemicaliën 
moeten in acht genomen worden. 

 

Oogbescherming: De normale voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemicaliën 
moeten in acht genomen worden. 

 

Inhalatiebescherming: De normale voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemicaliën 
moeten in acht genomen worden. 

Handbescherming: Draag gepaste handschoenen (PVC of rubber).  
 

Andere bescherming informatie: In gesloten ruimte buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Andere bescherming informatie: De normale voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemicaliën 
moeten in acht genomen worden. 

 

9  Fysische en chemische eigenschappen 

Vorm: Vloeibaar 

Kleur: Geel (transparant) 

Geur: Licht irriterend 

Kookpunt/range: Niet van belang (De compositie als gevolg van verhitting) 

Smeltpunt/range: Niet vastgesteld 

Vlampunt: n.v.t. 

Brandbaarheid: n.v.t. 

Ontstekingstemperatuur: n.v.t. 

Explosieve eigenschappen: n.v.t. 

Explosieve grenzen: n.v.t. 

Oxidatie eigenschappen: Oxidatie middelen produceren vrije radicalen bij kamer- of  
hoge temperaturen of door katalyserende middelen. 

Dampdruk: Niet vastgesteld 

Dichtheid: 1068 kg/m3 (20 °C) 

Bulkdichtheid : Niet vastgesteld 

Oplosbaarheid in water: 100% 

Oplosbaarheid in andere 
middelen: 

Niet bepaald 

pH-waarde: Niet bepaald 

Partitie coefficient  
n-octanol/water: 

n.v.t. 

Relatieve dampdichtheid: Niet beschikbaar 

Viscositeit: Niet vastgesteld 
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10 Stabiliteit en reactiviteit 

Stabiliteit: Ontleding begint bij 10 °C 

Vermijdt contact met: Sterke zuren. 
Verzwakkende middelen. 
Zelfontbrandbare bestandsdelen. 
Bescherm tegen direct zonlicht.  

Te vermijden materialen: Meeste metalen. 

Gevaar van ontleding van 
product: 

In contact met zware metalen, zullen hun onderdelen en legeringen natrium 
hypochloriet ontbinden bij de ontwikkeling van zuurstof. 

 

11 Toxicologische informatie 

Toxiciteit data: Huid LD50: Konijn: >5000 mg/kg lg 
Oraal LD50: Rat: >10000 mg/kg lg 
Inhalatie LC50: Rat: >10.5 mg/kg lg 

Irritatie data: Huid: irriterend voor de huid. 
Ogen: sterk irriterend. 
Ademhaling: irriterend voor de ademhalingswegen. 
Inslikken: irriterend voor mond, keel, maag en darmkanaal. 

Reproductieve effecten data: Geen bewijs van erfelijke aandoeningeffecten in vivo. 

Ingrediënt toxicologische data: Niet carcinogenic. 
Niet embryo giftig. 

 

12 Ecologische informatie 

Milieu gedrag: Hadex® is gebaseerd op een speciale samenstelling met een 
toegevoegd ingrediënt (natrium hypochloriet) met een concentratie van < 
5%. 
Geen experimentele ecologische gegevens beschikbaar. 

Mobiliteit in aarde: Ontleden. 

Ecologische toxiciteit: Vis: Acute vergiftiging, 96h-LC50: 6 - 32mg/l 
Daphnia: Acute vergiftiging, 96h-IC50: 2.1mg/l 
Plankton: Acute vergiftiging, 48h-LC50: 0,4mg/l 
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13 Instructies voor verwijdering 

Speciale instructies voor verwijdering: Verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale 
voorschriften. 

 

Lege containers: Verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale 
voorschriften. 

 

14 Transport informatie 

UN-Nummer: 3082 
 

Landtransport 

ADR klasse: 9 Verpakkingsgroep: III 

Juiste vervoersnaam: Milieu gevaarlijke vloeistof n.e.g  (natriumhypochloriet <5%)  
 

Zeetransport 

IMO/IMDG klasse: 9 Verpakkingsgroep: III 

Juiste vervoersnaam: Milieu gevaarlijke vloeistof n.e.g  
(natriumhypochloriet <5%) EMS: n.v.t 

Marine pollutant: Nee MFAG: n.v.t. 
 

Luchttransport 

IATA/ICAO-DGR klasse: 9 Verpakkingsgroep: III 

Juiste vervoersnaam: Milieu gevaarlijke vloeistof n.e.g  (natriumhypochloriet <5%)  

 

Bovengenoemde voorschriften gelden op de revisiedatum zoals vermeld in dit veiligheidsinformatieblad 
geldende voorschriften. Vanwege mogelijke wijzigingen in transportreglementering voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen adviseren wij u de geldigheid hiervan na te gaan bij uw eigen vervoersorganisatie.  
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15 Informatie over regelgeving 
HADEX met toelatingsnummer 9574 N als volgt ingedeeld met de bijbehorende 
gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen: 
 
Productnaam etiket: Hadex® Drinkwater desinfectiemiddel. 

 Etikettering volgens de EG-richtlijnen 

Classificatie gebaseerd op: Calculatie 

Symbool:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H(gevaar) zinnen: 

 
 
H315: Veroorzaakt huidirritatie. 
H318:  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H400: Zeer giftig voor in water levende organismen. 
 

P (voorzorg) zinnen:  
 
 
 
 
 
 
Overige informatie: 

P102: Buiten bereik van kinderen houden 
P403/P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren/koel 
bewaren. 
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren. 
P280: Beschermde handschoenen/ beschermende kleding/ 
 oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. 
 
Bij hantering van Hadex® in onverdunde vorm contact voorkomen met 
de huid en ogen. Hadex® kan vlekken op kleding veroorzaken. 
 

R (gevaar)zinnen: R38: Irriterend voor de huid. 
 R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 R50: Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
  
S (veiligheids)zinnen: S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. 

S3/7/9: Gesloten verpakking. Op een koele en goed geventileerde 
 plaats bewaren. 

 S36/37/39: Draag geschikte beschermde kleding, handschoenen 
  en een beschermingsmiddel voor ogen/voor het  
  gezicht. 

 S49: Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren. 
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16 Overige informatie 
Informatie samengesteld op: September 2011 

Alle gegevens betreffende ons product zijn naar beste weten vermeld en zijn naar onze mening 
betrouwbaar. Er wordt echter expliciet noch impliciet, een garantie gegeven inzake de nauwkeurigheid van 
de gegevens of de resultaten die met de gegevens kunnen worden bereikt. het blijft de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker de veiligheid, giftigheid en geschiktheid zelf te bepalen. 

Datum uitgeprint: 29-9-2011 

 


