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RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

 
1.1 Productidentificatie: 3D TRASAR® 3DT265  
Type stof Mengsel 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:  
 
Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: KOELWATERBEHANDELING 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
 

BEDRIJFSGEGEVENS  IDENTIFICATIE VAN HET LOKALE BEDRIJF 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TEL: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO BELGIUM BVBA 
UITBREIDINGSTRAAT 84 

2600 ANTWERPEN 
TEL: +32 (0)3-450 69 10 

 
Breng voor extra exemplaren van een veiligheidsinformatieblad een bezoek aan www.nalco.com en vraag om 

toegang 
Neem voor informatie over de productveiligheid contact op met EUProductSafety@nalco.com 

 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +32-(0)3-575-5555 Trans-Europees 

+32-(0)3-575-0330 België 
+32-(0)3-575-5555 Nalfleet International 
+32-70-245245 Poison Control Center 

 
Datum van samenstelling/herziening::  03.08.2011  
Versienummer: 1.0 
 

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel: 
 
Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 
 
Dit product is niet geclassificeerd volgens (EG) Verordening (Nr.) 1272/2008  
 
Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG 
 
Dit product is niet geklassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig de richtlijnen 67/548/EG of 1999/45/EG  
 
2.2 Etiketteringselementen: 
 
Etikettering volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 
 
Dit product is niet geclassificeerd, maar wij bevelen de volgende aanduidingen voor voorzorgsmaatregelen aan:  
 
Voorzorgverklaringen 
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft  
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P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
P280 Draag beschermende handschoenen/kleding en oog-/gezichtsbescherming.  
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
 
Aanvullende informatie: 
   
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 
2.3 Andere gevaren: 
 
Geen bekend 
 

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 
3.2 Mengsel: 
 
Dit product is niet geclassificeerd volgens (EG) Verordening (Nr.) 1272/2008 
 
Hierna vermelde details omvatten alle onderdelen, onzuiverheden en bijproducten die bijdragen tot de 
productclassificatie of die  beroepsmatige blootstellingslimieten hebben. 
 

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN % (w/w) Classificatie volgens Verordening 
(EG) Nr. 1272/2008 

Classificatie conform 
67/548/EEC 

Benzotriazole 
EG-Nr.: 202-394-1 
CAS-Nr.: 95-14-7 

 0.5 -  1.5 Acute toxiciteit 4 : H302    
Ernstig oogletsel/oogirritatie 2 : H319    

Chronische aquatische toxiciteit 3 : H412    
 

Xn, Xi 
R22, R36, R52/53   

Methanol 
Indexnr.: 603-001-00-X 
EG-Nr.: 200-659-6 
CAS-Nr.: 67-56-1 

 0.1 -  1.0 Ontvlambare vloeistof 2 : H225    
Acute toxiciteit 3 : H331    
Acute toxiciteit 3 : H311    
Acute toxiciteit 3 : H301    

Specifieke doelorgaantoxiciteit - 
eenmalige blootstelling 1 

: H370    

 

F, T 
R11, R23/24/25, 

R39/23/24/25   

 
Zie paragraaf 16 voor alle bijzonderheden betreffende de risicozinnen, gevarenaanduidingen en notities. 
 

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: 
 
Beoordeel in een noodsituatie het gevaar voordat u actie onderneemt. Zorg ervoor dat u zelf niet het risico loopt 
om gewond te raken. Neem in geval van twijfel contact op met hulpverleners. 
 
INHALATIE  
In de frisse lucht brengen, rust. Behandel symptomen. Indien symptomen aanhouden een arts raadplegen.  
 
CONTACT MET DE HUID  
Spoel verontreinigde delen met water. Indien symptomen aanhouden een arts raadplegen.  
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CONTACT MET DE OGEN  
Onmiddellijk de ogen spoelen met water gedurende tenminste 15 minuten met open oogleden. Indien 
symptomen aanhouden een arts raadplegen.  
 
INSLIKKEN  
Raadpleeg een arts. Zonder medisch advies geen braken opwekken. Indien bij bewustzijn, de mond spoelen en 
water te drinken geven.  
 
BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR EERSTE HULPVERLENERS 
Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: 
 
Een beoordeling van de beschikbare gegevens heeft geen symptomen door blootstelling bekend gemaakt die 
niet eerder vermeld waren. Een beoordeling van de beschikbare gegevens heeft geen symptomen door 
blootstelling bekend gemaakt die niet eerder vermeld waren. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: 
 
Gebaseerd op de individuele reacties van de patiënt, dient de beoordeling van een arts gebruikt te worden ter 
beheersing van de symptomen en de clinische conditie.  
 

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
5.1 Blusmiddelen: 
 
GESCHIKTE BLUSMIDDELEN 
Van dit product wordt niet verwacht dat het zal branden tenzij al het water is weggekookt. De overgebleven 
organische materialen kunnen ontvlambaar zijn. Gebruik blusmiddelen, geschikt voor brand in de directe 
omgeving.  
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: 
 
Bij brand kan COx vrijkomen. Bij brand kunnen stikstofoxides en zwaveloxides vrijkomen. Bij brand kunnen 
fosforoxides vrijkomen.  
 
Voorkom in geval van morsen dat materiaal en bluswater in de riolering of de watergangen terechtkomen. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden: 
 
Bij brand een volledig gezichtsmasker met overdruk en persluchtcylinder en een beschermend pak dragen.  
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RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
OF HET MENGSEL 

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: 
 
ADVIES VOOR ANDERE PERSONEN DAN DE HULPDIENSTEN 
Zorg ervoor dat in geval van kleine gemorste hoeveelheden, bijv. minder dan 10 liter, de opruimwerkzaamheden 
uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel worden uitgevoerd. Maak gebruik van de in paragraaf 8 aanbevolen 
persoonlijke beveiligingsmiddelen (Blootstellingslimieten/Persoonlijke bescherming). Beperkt indien nodig de 
toegang tot het gebied tot de opruimwerkzaamheden zijn voltooid. Grote gemorste hoeveelheden mogen 
uitsluitend door hulpverleners worden opgeruimd. 
 
Breng bij hoeveelheden van meer dan 10 liter onmiddellijk hulpverleners op de hoogte. Maak gebruik van de in 
paragraaf 8 aanbevolen persoonlijke beveiligingsmiddelen (Blootstellingslimieten/Persoonlijke bescherming). 
Beperkt indien nodig de toegang tot het gebied tot de opruimwerkzaamheden zijn voltooid. 
 
Stop of verminder lekken als het veilig is om dit te doen. Ventileer zo mogelijk de omgeving van de lekkage.  
 
ADVIES VOOR DE HULPDIENSTEN 
Beperk in voorkomende gevallen, de toegang tot de omgeving totdat de schoonmaakwerkzaamheden zijn 
voltooid. Gebruik de persoonlijke veiligheidsuitrusting die wordt aanbevolen in sectie 8. Stop of verminder lekken 
als het veilig is om dit te doen. Ventileer zo mogelijk de omgeving van de lekkage.  
 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
 
Voorkom ingeval van een lekkage dat het materiaal terecht kan komen in de rioleringen of waterwegen. 
Voorkom dat het produkt het grondwatersysteem verontreinigd. Voorkom dat het produkt in afvoeren terecht 
komt. Bij verontreiniging van afvoer, waterstromen, bodem of riool, lokale autoriteiten waarschuwen. 
Oppervlaktewater niet verontreinigen.  
 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 
 
Morsen van kleine hoeveelheden: Zuig het gemorst product op met absorberend materiaal. Doe de restanten in 
een geschikte, afgesloten en goed geëtiketteerde container. Maak de omgeving schoon. Morsen van grote 
hoeveelheden: Neem de vloeistof op door gebruik van een absorberend materiaal, door het graven van geulen 
of door indijken. Terugwinnen in bergingsvaten of een tankwagen voor de juiste afvoer. Reinig vervuilde 
oppervlakken met water of waterige schoonmaakmiddelen. Neem contact op met een erkende vervoerder van 
afval om zich te ontdoen van verontreinigd teruggewonnen materiaal. Verwijdering als afval van het produkt in 
overeenstemming met de richtlijnen, weergegeven in sectie 13 (Afvalverwerking).  
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken: 
 
Gebruik de persoonlijke veiligheidsuitrusting die wordt aanbevolen in sectie 8. Verwijdering als afval van het 
produkt in overeenstemming met de richtlijnen, weergegeven in sectie 13 (Afvalverwerking). 
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RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG 
 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: 
 
HANTERING 
Vermijd contact met de ogen, de huid en kleding. Niet inwendig gebruiken. Gebruik met voldoende ventilatie. 
Dampen/gassen/stof niet inademen. Containers gesloten houden wanneer ze niet in gebruik zijn. Apparatuur 
voor noodgevallen (voor branden, morsen, lekkages etc.) direct bij de hand houden. Zorg ervoor dat alle 
containers zijn geëtiketteerd. Gebruik de persoonlijke veiligheidsuitrusting die wordt aanbevolen in sectie 8. 
 
Zie paragraaf 6.2 voor Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het milieu 
 
AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HYGIËNE 
Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne en goede hygiënische maatregelen tijdens de werkzaamheden om 
blootstelling te voorkomen. Een oogdouche beschikbaar houden. Veiligheidsdouche beschikbaar houden. Altijd 
grondig wassen na omgang met chemicaliën. Bij omgang met dit product nooit eten, drinken of roken.  
 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: 
 
OPSLAGCONDITIES 
Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten. De containers goed gesloten opslaan. Opslaan 
gescheiden van basen.  
 
GESCHIKT CONSTRUCTIEMATERIAAL  
Buna-N, Polyurethaan, Polypropyleen, Polyethyleen, PVC, EPDM, Polyethyleen met hoge dichtheid, Epoxy fenol 
resin, Fluorelastomeer, Gechlororsulfoneerd polyethyleen rubber, De compatibiliteit met plastic materialen kan 
variëren; vandaar dat we aanbevelen om de compatibiliteit voor gebruik te testen.  
 
ONGESCHIKT CONSTRUCTIEMATERIAAL  
Messing, Neopreen, Roestvast staal 304  
 
7.3 Specifiek eindgebruik: 
 
Specifiek gebruik :  
KOELWATERBEHANDELING 
 

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN 
BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters: 
 
BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLINGSGRENZEN 
 
De blootstellingsrichtlijnen voor dit product zijn niet vastgesteld. De beschikbare blootstellingsgrenzen voor de 
bestanddel(en) worden hier beneden weergegeven:  
 
Bron Ingrediënt(en) Categorie: ppm mg/m3 
 
België Methanol  TWA 200  

 
266  

   STEL 250  
 

333  
   Skin*   
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* Een huidnotatie verwijst naar de mogelijk belangrijke bijdrage aan de totale blootstelling door huidopname, inclusief de slijmvliezen en de 
ogen. 
 
CONTROLE MAATRGELEN  
Een kleine hoeveelheid lucht wordt geleidt door een absorbeermiddel of barriere om de stof(fen) in te sluiten die dan kunnen worden 
gedesorbeerd of verwijderd en geanalyseerd als onderstaande referentie. 

Ingrediënt(en) Methode Analyse Absorbeermiddel 

Methanol US NIOSH: 2000 Gas chromatografie Silica gel 

 
BIOLOGISCHE BLOOTSTELLING INDICES 
Methanol Een biologische index van blootstelling aan methanol (CAS 67-56-1) is de detectie van 

methanol in urine aan eind van werk shift ( 15mg/l). 

 
 
DNEL 
Bestanddelen: 
 

Eindgebruik: Blootstellingsroute: Mogelijke 
gezondheidsaandoeningen: 

Waarde: 

Methanol

Werknemers Huid korte termijn-systemisch  40 mg/kg 

Werknemers Inademing korte termijn-systemisch  260 mg/m3 

Werknemers Inademing korte termijn-lokaal  260 mg/m3 

Werknemers Huid lange termijn - 
systemisch 

 40 mg/kg 

Werknemers Inademing lange termijn - 
systemisch 

 260 mg/m3 

Werknemers Inademing lange termijn-lokaal  260 mg/m3 

 
 
PNEC 
Bestanddelen: 
 

 Waarde:  

Methanol

Zoetwater  154 mg/l 

Zeewater  15.4 mg/l 

Periodieke uitgave  1540 mg/l 

STP  100 mg/l 

Sediment  570.4 mg/kg 

Bodem  23.5 mg/kg 

 
 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling: 
 
TECHNISCHE MAATREGELEN: 
Algemene ventilatie wordt aanbevolen.  
 
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 
ALGEMEEN ADVIES  
Het gebruik en keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van het gevaar van het product, de 
werkplek en de manier waarop het product wordt toegepast. In het algemeen adviseren we als minimum 



 
 

  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 

1907/2006 
 

 Product 
 

3D TRASAR® 3DT265  

 

 

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Zwitserland 
Breng voor extra exemplaren van een veiligheidsinformatieblad een bezoek aan www.nalco.com en vraag om 

toegang 
7 / 15 
 

bescherming het gebruik van veiligheidsbrillen met zijbescherming en beschermende werkkleding voor armen, 
benen, en lichaam. Iedereen die een locatie bezoekt waar dit product wordt gebruikt, moet ten minste een 
veiligheidsbril met zijbescherming dragen. 
 
BESCHERMING VAN DE OGEN / HET GEZICHT 
Bij omgang met dit product wordt het gebruik van een veiligheidsbril met zijbescherming aanbevolen. De van 
toepassing zijnde Europese standaard kan worden gevonden in EN 166.  
 
BESCHERMING VAN DE HUID  
Bij de omgang met dit product wordt het gebruik van chemisch resistente handschoenen aanbevolen. De keuze 
van werkhandschoenen is afhankelijk van werkomstandigheden en de toepassing van soort chemicaliën, maar 
we hebben positieve ervaringen met handschoenen gemaakt van PVC Handschoenen moeten onmiddellijk 
worden vervangen indien sporen van slijtage zichtbaar zijn Doorbreektijd niet vastgesteld als preparaat, 
raadpleeg PBM leveranciers. De van toepassing zijnde Europese standaard kan worden gevonden in EN 374.  
Zie algemeen advies De van toepassing zijnde Europese standaard kan worden gevonden in EN ISO 20345.  
 
ADEMHALINGSBESCHERMING  
Indien concentraties in lucht de grenzen in deze sectie kunnen overschrijden, wordt het gebruik van een 
halfgelaatsfiltermasker of onafhankelijk adembescherming met luchttoevoer aanbevolen. Een geschikt filter 
materiaal is afhankelijk van de hoeveelheid en type chemicaliën dat wordt toegepast. Beschouw het gebruik van 
filter type: AX-P De van toepassing zijnde Europese standaard kan worden gevonden in EN 140, EN 137, EN 
143 en EN 14387. In een noodgeval of bij een geplande entrée in onbekende concentraties dient een volledig 
gezichtsmasker met overdruk gebruikt te worden. Indien ademhalingsbescherming vereist is, start dan een 
compleet ademhalingsbeschermingsprogramma op inclusief selektie, passen, opleiding, onderhoud en inspectie.  
 
 

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Opmerking: Deze fysische eigenschappen zijn standaard voor dit product en kunnen zonder nader bericht 
worden gewijzigd. 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:   
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:  

 
VORM Vloeistof 
UITERLIJK Wazig Geel Oranje  
Geur geen 
Geurdrempelwaarde Geen gegevens beschikbaar. 
pH (100 %) 3.2    
VRIESPUNT -2.2 °C   
INITIEEL KOOKPUNT / 

KOOKTRAJECT 
Geen gegevens beschikbaar. 

VLAMPUNT  > 100 °C  PMCC ASTM D-93  
VERDAMPINGSSNELHEID Geen gegevens beschikbaar. 
BRANDBAARHEID (vast, gas)  Geen gegevens beschikbaar. 
ONDERSTE EXPLOSIEGRENS Geen gegevens beschikbaar. 
BOVENSTE EXPLOSIEGRENS Geen gegevens beschikbaar. 
DAMPDRUK gelijk aan water  
DAMPDICHTHEID gelijk aan water  
Relatieve dichtheid 1.11 - 1.16 (25.0 °C)    
DICHTHEID Geen gegevens beschikbaar. 
OPLOSBAARHEID IN WATER Volledig    
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9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:  
 
OCTANOL/WATER COEFFICIENT (log 

Kow) 
Geen gegevens beschikbaar. 

ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR Geen gegevens beschikbaar. 
ONTLEDINGSTEMPERATUUR Geen gegevens beschikbaar. 
VISCOSITEIT 6.0 cps (21.6 °C)     
ONTPLOFFINGSEIGENSCHAPPEN Niet van toepassing 
OXIDATIE-EIGENSCHAPPEN Niet van toepassing 

 

 
9.2 Overige informatie: 
 
Niet van toepassing 
 

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
10.1 Reactiviteit: 
 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
10.2 Chemische stabiliteit: 
 
Stabiel onder normale omstandigheden.  
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: 
 
Er zal geen gevaarlijke polymerisatie optreden.  
 
10.4 Te vermijden omstandigheden: 
 
Vermijd extreme temperaturen.  
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: 
 
Basen Contact met sterke basen (b.v. ammonia en oplossingen daarvan, carbonaten, natriumhydroxide (loog), 
kaliumhydroxide, calciumhydroxide (kalk), cyanide, sulfide, hypochlorieten, chlorieten) kan de ontwikkeling 
geven van warmte, spatten of koken en giftige dampen.  
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: 
 
Bij brand: Koolstofoxides, Zwaveloxides 
 

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
11.1 Informatie over toxicologische effecten: 
 

Product: 

Acute orale toxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 
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Acute toxiciteit bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 

Acute dermale toxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 

Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria 
is niet voldaan. 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

: Van dit product wordt niet verwacht dat het sensibiliserend is. 

Mutageniteit in geslachtscellen 

Beoordeling : Van geen van de stoffen in dit product is bekend dat zij 
mutagene effecten veroorzaken. 

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

  Geen enkel component van dit product staat vermeld als 
kankerverwekkend bij het International Agency for Research 
on Cancer (IARC) of bij de American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 

Giftigheid voor de 
voortplanting 

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

  Beoordeling:  

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

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

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

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

Aspiratiesgiftigheid : Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie. 

 
Bestanddelen: 
 
Methanol 

Acute orale toxiciteit : LD50: > 1,187 - 2,769 mg/kg, Rat, Overige richtlijnen, GLP: 
Nee 

Acute toxiciteit bij inademing : LC50: 87.5 - 128.2 mg/l, 6 h, Rat, Overige richtlijnen, GLP: 
Nee 

Huidcorrosie/-irritatie : Konijn, Resultaat: Niet irriterend., Overige richtlijnen, 20 h, 
GLP: Nee 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Konijn, Resultaat: Niet irriterend., Overige richtlijnen, GLP: 
Nee 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

: Cavia, Resultaat: Negative, OECD 406, GLP: Nee 

Mutageniteit in geslachtscellen 



 
 

  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 

1907/2006 
 

 Product 
 

3D TRASAR® 3DT265  

 

 

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Zwitserland 
Breng voor extra exemplaren van een veiligheidsinformatieblad een bezoek aan www.nalco.com en vraag om 

toegang 
10 / 15 
 

Genotoxiciteit in vitro : In-vitrotest naar genmutatie bij zoogdiercellen, Resultaat: 
negatief, OECD 476 

 : Ames-test, Resultaat: negatief, OECD 471, GLP: Nee 

 : In-vitrotest op chromosoomafwijkingen, Resultaat: negatief 

Genotoxiciteit in vivo : In vivo micronucleus proef, Muis, OECD 474, Resultaat: 
negatief 

Beoordeling : Uit in-vivotesten zijn geen mutagene effecten gebleken., Uit 
in-vitrotesten zijn geen mutagene effecten gebleken. 

Kankerverwekkendheid : Muis, Inademing, OECD 453, Resultaat, negatief 

  Uit dierproeven zijn geen kankerverwekkende effecten 
gebleken 

Giftigheid voor de 
voortplanting 

: Rat, Inademing, NOAEL: 1.3 mg/l, F1: 0.13 mg/l, F2: 0.13 
mg/l, OECD 416 

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

Teratogeniteit : Muis, Oraal 

 : Rat, Inademing, NOAEL: 133 mg/l, 133 mg/l, OECD 414 

  Beoordeling: Vertoonde geen teratogene effecten bij 
dierproeven. 

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

: Doelorganen: Perifere zenuwstelsel Beoordeling: Veroorzaakt 
schade aan organen.  

 : Doelorganen: Centrale zenuwstelsel Beoordeling: Veroorzaakt 
schade aan organen.  

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

: Aap, Oraal, 2 d, LOAEL: 2,340 mg/kg 

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

: Rat, Inademing, 365 d, LOAEC, 1.3 mg/l, OECD 453 

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

: Rat, Inademing, 365 d, NOEC, 0.13 mg/l, OECD 453 

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

: Rat, Inademing, 28 d, NOAEC, 6.66 mg/l, OECD 412 

 : Doelorganen: geen gegevens beschikbaar 

 

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
12.1 Toxiciteit: 
 
De volgende resultaten zijn voor het produkt  
 
Product: 

Toxiciteit voor vissen : LC50: 1,868 mg/l, 96 uren, Regenboogforel, Proefstof: 
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Product 
 : LC50: 3,140 mg/l, 96 uren, Fathead Minnow, Proefstof: 

Product 
 : NOEC: 1,250 mg/l, 96 uren, Regenboogforel, Proefstof: 

Product 
 : NOEC: 1,250 mg/l, 96 uren, Fathead Minnow, Proefstof: 

Product 
Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

: LC50: 1,964 mg/l, 48 uren, Watervlo (Daphnia magna), 
Proefstof: Product 

 : NOEC: 1,250 mg/l, 48 uren, Watervlo (Daphnia magna), 
Proefstof: Product 

Ecotoxicologie Beoordeling  
Acute aquatische toxiciteit : Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor aquatische 

organismen 
Chronische aquatische 
toxiciteit 

: Wordt niet verwacht chronisch toxische eigenschappen te 
hebben voor aquatische organismen 

 
 
Bestanddelen: 
Methanol  

Toxiciteit voor vissen : EC50: 12,700 mg/l, 96 h, Bluegill Sunfish, EPA-660/3-75-009 
Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

: EC50: > 10,000 mg/l, 48 h, Watervlo (Daphnia magna), DIN 
38412/11, GLP: Nee 

Toxiciteit voor algen : EC50: ca. 22,000 mg/l, 96 h, Groene Algen (Selenastrum 
capricornutum), OECD 201 

Toxiciteit voor bacteriën : IC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Rioolwater micro-organismen, OECD 
209 

Toxiciteit voor vissen 
(Chronische toxiciteit) 

: EC50: 8,164 - 14,536 mg/l, 200 h, ECFISH031 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: 
 
Product: 

Biologische afbreekbaarheid : De stoffen in dit preparaat worden verwacht gemakkelijk te 
biodegraderen. 

 
Bestanddelen: 
Methanol  

Biologische afbreekbaarheid : 95 %, Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar., 
Blootstellingstijd: 20 d, Overige richtlijnen, GLP: Nee 

 
12.3 Bioaccumulatie: 
 
Product: 

Bioaccumulatie : Dit preparaat of materiaal wordt niet geacht te 
bioaccumuleren. 

 
Bestanddelen: 
Methanol  
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Bioaccumulatie : Karper, Blootstellingstijd: 72 d, Bioconcentratiefactor (BCF): 1 
- 4.5, Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem: 
 
Product: 

Afbraak en verspreiding in 
het milieu 

: Het deel in water is vermoedelijk oplosbaar of dispergeerbaar. 

 
Bestanddelen: 
Methanol  

Distributie in en tussen 
milieucompartimenten 

: Milieu: Bodem, Koc: 1, Berekend 

 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: 
 
Product: 

Beoordeling : Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als 
persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT)., Dit mengsel 
bevat geen stof die worden beschouwd als zeer persistent 
en/of zeer bioaccumulerend (zPzB). 

 
12.6 Andere schadelijke effecten: 
 
Product: 

Aanvullende ecologische 
informatie 

: Er worden geen negatieve effecten verwacht. 

 

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 
Verzekeren van overeenstemming met EG, nationale en locale regelgeving. 
 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden: 
 
Afvoeren naar een erkende verbrandingsoven of een afvalverwerkingsbedrijf in overeenstemming met alle van 
toepassing zijnde regelgeving. Het afval niet afvoeren naar het riool of met het normale afval. Dit product 
genereert as bij verbranding. Het kan direct verbrand worden in geschikte installatie. Ieder chemisch afval is een 
potentieel milieuvervuiler en is NIET geschikt voor afvoer via grond, gemeentelijke riolen, afvoeren, natuurlijke 
stromen of rivieren.  
Lege drums moeten door een daarvoor erkende verwerker worden gerecycled, gereconditioneerd of vernietigd  
 
EUROPESE AFVALVERORDENING: 
16 03 04 - OFF SPECIFICATIE BATCHES EN ONGEBRUIKTE PRODUCTEN - Organisch afval anders dan die 
vernoemd in 16 03 03  
 

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 
Vervoersnaam / De gevaarsklasse kan variëren vanwege de verpakking, de eigenschappen en het soort 
transport. Typische vervoersnamen voor dit product zijn: 
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LANDTRANSPORT 

14.1 VN-nummer: niet van toepassing 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

HET PRODUCT VALT NIET ONDER DE REGELGEVING 
VOOR TRANSPORT 

14.3 Transportgevarenklasse(n): niet van toepassing 
14.4 Verpakkingsgroep: niet van toepassing 
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

niet van toepassing 

  
LUCHTTRANSPORT (ICAO/IATA) 

14.1 VN-nummer: niet van toepassing 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

HET PRODUCT VALT NIET ONDER DE REGELGEVING 
VOOR TRANSPORT 

14.3 Transportgevarenklasse(n): niet van toepassing 
14.4 Verpakkingsgroep: niet van toepassing 
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

niet van toepassing 

  
ZEETRANSPORT (IMDG/IMO) 

14.1 VN-nummer: niet van toepassing 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

HET PRODUCT VALT NIET ONDER DE REGELGEVING 
VOOR TRANSPORT 

14.3 Transportgevarenklasse(n): niet van toepassing 
14.4 Verpakkingsgroep: niet van toepassing 
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen 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 

 

RUBRIEK 15. REGELGEVING 
 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het 
mengsel: 
 
INTERNATIONAL CHEMICAL CONTROL LAWS 
 
EUROPA 
Veiligheidsinformatieblad volgens (EC) No 1907/2006 regulering. 
 
Nalco is gebonden aan de volledige ondersteuning van REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
restriction of Chemicals) regelgeving. Het is onze intentie alle stoffen welke wij produceren in, of importeren naar 
de Europese Gemeenschap te pre-registreren en samen met onze leveranciers zorg te dragen voor een 
geharmoniseerde invoering van deze regulerende omgeving. Heeft u behoefte aan nadere informatie 
aangaande Nalco's REACH programma neem dan contact op via reach@nalco.com of bezoek onze website. 
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CANADA  
De substantie(s) in dit preperaat zijn opgenomen in, of vrijgesteld van de Domestic Substance List (DSL)  
 
VERENIGDE STATEN  
De stoffen in dit mengsel staan op, of zijn vrijgesteld van, de TSCA 8(b) inventarisatie (40 CFR 710).  
 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
WGK: 1 (Bijlage 4)  
 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN NEDERLAND 
 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
 

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE 
 
LIJST VAN RELEVANTE R-ZINNEN, NOTITIES EN GEVARENAANDUIDINGEN IN PARAGRAFEN 2.1 EN 3 
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H301 - Giftig bij inslikken. 
H302 - Schadelijk bij inslikken. 
H311 - Giftig bij contact met de huid. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H331 - Giftig bij inademing. 
H370 - Veroorzaakt schade aan organen. 
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
R11 - Licht ontvlambaar. 
R22 - Schadelijk bij opname door de mond. 
R23/24/25 - Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 
R36 - Irriterend voor de ogen. 
R39/23/24/25 - Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en 
opname door de mond. 
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 
 
HERZIENE INFORMATIE: Sectie(s):  8   
 
Dit Productveiligheidsinformatieblad verschaft informatie over gezondheid, veiligheid en voorschriften. De in dit 
Veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op gegevens waarover wij op de uitgiftedatum 
beschikten en wordt verschaft in goed vertrouwen en met de overtuiging dat deze nauwkeurig en betrouwbaar is 
op de uitgiftedatum. Wij bieden echter geen garantie, expliciet noch impliciet, en Nalco accepteert geen 
aansprakelijkheid voor het vertrouwen op deze informatie. Dit product dient te worden gebruikt in toepassingen 
overeenkomstig de productdocumentatie van Nalco. Voor enige andere toepassingen moet blootstelling zodanig 
worden geëvalueerd, dat de juiste werkwijzen en trainingsprogramma’s kunnen worden vastgesteld om veilige 
werkomstandigheden en werkzaamheden te verzekeren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker 
om zelf zeker te stellen dat het product geschikt is voor het voorgenomen gebruik en te verzekeren dat de 
werkzaamheden voldoen aan alle nationale, provinciale of lokale wetten en voorschriften. Wettelijke eisen zijn 
aan wijzigingen onderhevig en kunnen per Europese lidstaat en land verschillen. Personen die met dit product 
werken, moeten op de hoogte worden gesteld van de aanbevolen veiligheidsmaatregelen en toegang hebben tot 
deze informatie. Neem voor eventuele aanvullende informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger. 
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REFERENTIES  
 
IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva:  World Health 
Organization, International Agency for Research on Cancer. 
 
Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory 
programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics 
Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD. 
 
De hoofdreferenties en gegevensbronnen in de literatuur die mogelijk gebruikt zijn bij de beoordeling van de 
expert om dit Veiligheidsinformatieblad samen te stellen zijn: Europese richtlijnen/ directieven (inclusief (EC) nr. 
1907/2006, (EC) No. 1272/2008, 67/548/EEC, 1999/45/EC), leveranciersgegevens, internet, ESIS, IUCLID, Ariel 
InsightTM, ERIcards, niet-Europese officiële regulatoire gegevens en andere gegevensbronnen. 
 
 
Datum uitgifte : 03.08.2011 
Versienummer : 1.0 
Opgesteld door:  SHE Department  
 
Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 1 
tiende en 0.001 = 1 duizendste.  
 
 


