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

 
 
1.1 Productidentificatie: NALCO® 77393  
Type stof Mengsel 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:  
 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: BIODETERGENT 

 
Aanbevolen beperkingen voor 
gebruik 

: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. 

 
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 

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

 
1.4 Telefoonnummer voor 
noodgevallen: 

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees 
+32-(0)3-575-0330 België 
+32-70-245245 Vergiftigingencentrum 

 
Datum van 
samenstelling/herziening: 

08.07.2014  

Versienummer: 1.1 
 
 

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Ernstig oogletsel , Categorie 1  H318  
 

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG) 

 Xi ; IRRITEREND  R41  
 
 
Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 
16. 
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Gevarenpictogrammen :  

 

    

Signaalwoord : Gevaar 
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Gevarenverklaringen 
 

: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 

Aanvullende 
gevarenaanduidingen 

:  Beschermen tegen bevriezing. 
 

 
Voorzorgsmaatregelen 
 

: Preventie:  
P280 Beschermende handschoenen/ 

oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 

Maatregelen:  
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen. 

 
   
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 
  D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycosides 
  D-Glucopyranose, oligomerisch, C10-C16-alkyl glycosides 
 

2.3 Andere gevaren 

Niets bekend. 

 

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
3.2 Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EG-Nr. 

REACH Nummer 

Indeling 
(67/548/EEG) 

Indeling 
(VERORDENING (EG) Nr. 

1272/2008) 

Concentratie 
[%] 

D-Glucopyranose, 
oligomerisch, decyl octyl 

glycosides 

68515-73-1 
500-220-1 

01-2119488530-36 

 

Xi; R41-R38 

 
Huidcorrosie/-irritatie 
Categorie 2; H315 

Ernstig oogletsel Categorie 1; 
H318 

 

5 - < 10 

D-Glucopyranose, 
oligomerisch, C10-C16-

alkyl glycosides 

110615-47-9 
 

 

Xi; R38-R41 

 
Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Categorie 1; H318 
Huidcorrosie/-irritatie 
Categorie 2; H315 

 

5 - < 6 

 
Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 
16. 
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 
 

 

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing :  Overbrengen naar de frisse lucht. 
Symptomatisch behandelen. 
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
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Bij aanraking met de huid :  Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met 

veel water gedurende minstens 15 minuten en ondertussen 
verontreinigde kleding en schoenen uitdoen. 
Was verontreinigde kleding voor hergebruik. 
Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de ogen :  Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bij inslikken :  Mond spoelen. 
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bescherming van EHBO'ers :  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.De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. 

 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen. 
 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling : Symptomatisch behandelen. 
 

   Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem dit etiket tonen). 
 

 

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen :  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 

 
Ongeschikte blusmiddelen :  Niets bekend. 
 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

:  Niet ontvlambaar of brandbaar. 

 
Gevaarlijke 
verbrandingsproducten 

:  Koolstofoxiden 

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

:  Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  

 
Nadere informatie :  Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten 

verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand 
en/of explosie inademen van rook vermijden.  
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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 het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd 
door daarvoor opgeleid personeel. 
Zorg voor voldoende ventilatie. 
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst 
materiaal/lek. 
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en 
ogen. 
Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde 
moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden 
gedragen. 
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. 
 

Advies voor de hulpdiensten :  Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het 
gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in 
Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen :  Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. 
 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 

 

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG 

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

Advies voor veilige hantering :  Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. 
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het 
werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen 
gebruiken met voldoende ventilatie. Voor persoonlijke 
bescherming zie paragraaf 8.  

 
Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. 

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor 
hergebruik. Na het werken met dit product gezicht, handen en 
blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte 
faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en 
het lichaam in geval van contact- of spatgevaar.  

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 

:  Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van 
daarvoor geschikte etiketten. Beschermen tegen vorst. 
Opslaan gescheiden van oxiderende middelen. Niet opslaan 
in nabijheid van zuren.  
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Geschikt materiaal :  De volgende  congruente gegevens worden voorgesteld op basis 
van vergelijkbare productgegevens en/of ervaring in de industrie: De 
compatibiliteit met plastic materialen kan variëren; vandaar dat we 
aanbevelen om de compatibiliteit voor gebruik te testen. 
 

Ongeschikt materiaal :   
 
 
Niet uitgevoerd 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik :  BIODETERGENT 
 

 
 

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLINGSGRENZEN  
 
Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd. 
 
 
DNEL 
D-Glucopyranose, oligomerisch, 
decyl octyl glycosides 

: Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
 595000 mg/kg 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
Waarde:  420 mg/m3 
 

 
PNEC 
D-Glucopyranose, oligomerisch, 
decyl octyl glycosides 

: Zoetwater 
Waarde:  0.1 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  0.01 mg/l 
 

  Periodieke uitgave 
Waarde:  0.27 mg/l 
 

  STP 
Waarde:  560 mg/l 
 

  Zoetwater afzetting 
Waarde:  0.487 mg/kg 
 

  Zeeafzetting 
Waarde:  0.048 mg/kg 
 

  Bodem 
Waarde:  0.654 mg/kg 
 

  Oraal 
Waarde:  111.11 mg/kg 
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8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geschikte technische beheersinstrumenten 

Het gebruik van locale afzuiging wordt aanbevolen om de emissies bij de bron te beperken. 
Omgang met laboratorium monsters moet plaatsvinden in een zuurkast. Zorgdragen voor 
mechanische ventilatie van besloten ruimten. 

 
Individuele beschermingsmaatregelen 

Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en 
veiligheid.Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor 
hergebruik.Na het werken met dit product gezicht, handen en 
blootgestelde huid grondig wassen.Zorg voor geschikte 
faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en 
het lichaam in geval van contact- of spatgevaar. 

 
Bescherming van de ogen / 
het gezicht (EN 166) 

:  Veiligheidsstofbrillen 
Gelaatsscherm 

 
Bescherming van de handen 

(EN 374) 

:  Bij omgang met dit product wordt het gebruik van chemisch 
resistente werkhandschoenen 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 weggegooid en vervangen worden bij 
tekenen van degradatie of chemische doorbraak. 
Doorbreektijd niet vastgesteld als preparaat, raadpleeg PBM 
leveranciers. 

 
 
Huid- en 
lichaamsbescherming (EN 
14605) 

:  Draag geschikte beschermende kleding. 

 
Bescherming van de 
ademhalingswegen (EN 143, 
14387) 

:  Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal 
gebruik.Wanneer significante nevels, dampen of spuitnevels 
ontstaan, is het aanbevolen om een goedgekeurd 
gezichtsstofmasker te dragen.Een geschikt filter materiaal is 
afhankelijk van de hoeveelheid en type chemicaliën dat wordt 
toegepast.Beschouw het gebruik van filter type:A-PIn 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. 

 
Beheersing van milieublootstelling 

Algemeen advies :  Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten 
 

 

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen : Vloeistof 
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Kleur :  Helder 

   Lichtbruin 

Geur :  geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt :  
ontvlamt niet  

pH :  geen gegevens beschikbaar 

Geurdrempelwaarde :  geen gegevens beschikbaar 

Smelt-/vriespunt : VRIESPUNT: 0 °C 

Beginkookpunt en 
kooktraject 

:  geen gegevens beschikbaar 

Verdampingssnelheid :  geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast, gas) :  geen gegevens beschikbaar 

Bovenste explosiegrens :  geen gegevens beschikbaar 

Onderste explosiegrens :  geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning :  geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid :  geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : 1.03 (25 °C)   

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water : volledig oplosbaar  

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

:  geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water 

:  geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur :  geen gegevens beschikbaar 

Thermische ontleding :  Koolstofoxiden  

Viscositeit, dynamisch :  geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch :  geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen :  geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen :  geen gegevens beschikbaar 

9.2 Overige informatie 

geen gegevens beschikbaar 
 
 

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
10.1 Reactiviteit 

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties :  Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke 
reacties waargenomen. 
 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

NALCO® 77393  

 

 8 / 13  

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden 
omstandigheden 

: Beschermen tegen vorst. 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen :  Contact met sterk oxiderende stoffen (bv. chloor, peroxiden, 
chromaten, salpeterzuur, perchloraat, geconcentreerd 
zuurstof, permanganaat) kan de ontwikkeling geven van 
warmte, branden, explosies en/of giftige dampen. 
Contact met sterke zuren (bv. zwavelzuur, fosforzuur, 
salpeterzuur, zoutzuur, chroomzuur, sulfonzuur) kan de 
ontwikkeling geven van warmte, spatten of koken en giftige 
dampen. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Koolstofoxiden 
 

 
 

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 

Informatie over waarschijnlijke 
blootstellingsrouten 

: Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de 
huid 

 
Toxiciteit 

 
Product 

Acute orale toxiciteit  :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Acute toxiciteit bij inademing  :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Acute dermale toxiciteit :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Huidcorrosie/-irritatie :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Kankerverwekkendheid :  Geen bestanddeel van dit product, voorzover aanwezig 
in een concentratie van meer dan of gelijk aan 0.1% is 
geïdentificeerd als een waarschijnlijk, mogelijk of 
bevestigd carcinogeen door IARC.   

voortplantingseffecten :  Geen reproductieve toxische effecten verwacht.   

Mutageniteit in 
geslachtscellen 

:  Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van 
mutagenen.  

Teratogeniteit :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 
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Aspiratiesgiftigheid :  Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.   

Bestanddelen 

Acute orale toxiciteit :  D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycosides 
LD50 rat: > 5,000 mg/kg 
 

   D-Glucopyranose, oligomerisch, C10-C16-alkyl 
glycosides 
LD50 rat: > 2,000 mg/kg 
 

Bestanddelen 

Acute dermale toxiciteit :  D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycosides 
LD50 konijn: > 2,000 mg/kg 
 

   D-Glucopyranose, oligomerisch, C10-C16-alkyl 
glycosides 
LD50 konijn: > 2,000 mg/kg 
 

Mogelijke gezondheidseffecten 
 

Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 

Huid : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Inname : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Inademing : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Chronische blootstelling : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Ervaring met blootstelling van mensen 
 

Aanraking met de ogen : Roodheid, Pijn, Corrosie 
 

Aanraking met de huid : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. 
 

Inslikken : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. 
 

Inademing : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. 
 

Nadere informatie :  geen gegevens beschikbaar 

 

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
12.1 Ecotoxiciteit 
 

Product 

Milieueffecten : Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten 
bekend. 
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Toxiciteit voor vissen :  geen gegevens beschikbaar 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren 

:  geen gegevens beschikbaar 

Toxiciteit voor algen :  geen gegevens beschikbaar 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen :  D-Glucopyranose, oligomerisch, C10-C16-alkyl 
glycosides 
96 h LC50 Vis : 5 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor algen :  D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycosides 
72 h EC50: 18 mg/l 
 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 

Product 

Biologische afbreekbaarheid : Van het organische deel van dit mengsel mag worden 
verwacht dat het makkelijk biodegradeerd. 
 

 
Bestanddelen 

D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycosides 

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

 
12.3 Bioaccumulatie 

 
Product 

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

 
Bestanddelen 

D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycosides 

Bioaccumulatie : Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 
 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 

Product 

Deze stof is water oplosbaar en er wordt van verwacht dat het primair in het water blijft. 
 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Product 

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die 
men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
(vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger. 
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12.6 Andere schadelijke effecten 
 

Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
 

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met 
de afvalverwerkende autoriteiten. 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven 
verwijderen of verbranden. 
Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens 
plaatselijke voorschriften. 
Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden. 
 

Verontreinigde verpakking :  Verwijderen als ongebruikt product. 
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. 
Lege containers niet hergebruiken. 
 

Europese afvalstoffenlijst :  16 03 03* - OFF SPECIFICATIE BATCHES EN 
ONGEBRUIKTE PRODUCTEN - Anorganisch afval dat 
gevaarlijke stoffen bevat 
 

 

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
 

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, 
etikettering en markeing in overeenstemming is  met de geselecteerde wijze van transport. 

 
Wegtransport (ADR/ADN/RID) 

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 (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 
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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: 
 

INTERNATIONALE REGELGEVING 
 

NSF NON-FOOD VERBINDINGENREGISTRATIEPROGRAMMA (voormalige USDA-lijst met 
eigendomsstoffen & non-foodverbindingen): 
NSF Registration number for this product is: 141258  
Dit product is aanvaardbaar voor de behandeling van boilers, stoomleidingen, en/of koelsystemen 
(G7) waarbij noch het behandelde water noch de geproduceerde stoom in contact mag komen 
met eetbare producten in en rond voedselverwerkingsruimten.  

 
INTERNATIONAL CHEMICAL CONTROL LAWS 

 
 

e oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische 
afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

 
VERENIGDE STATEN  
Dit product is niet geëvalueerd voor TSCA en kan stoffen bevatten die niet voorkomen op de 
TSCA 8(b) Inventory List. Dit product kan gebruikt worden onder de TSCA 5(h)(3) Research 
Exemption indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.  

 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
Waterverontreinigingsklasse 
(Duitsland) 

:  WGK 1 
Classificatie volgens VwVwS, Annex 4. 
 

 
 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
 

Voor enkele stoffen in dit mengsel is een beoordeling op de chemische veiligheid uitgevoerd. 
 
 

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE 

 
Volledige tekst van de R-phrasen 

R38 Irriterend voor de huid.  
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.  

 
Volledige tekst van de H-verklaringen 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

 
 
Nadere informatie 
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Bronnen van de 
basisinformatie aan de hand 
waarvan het 
veiligheidsinformatieblad is 
samengesteld 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
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, ERIcards, niet-Europese officiële 
regulatoire gegevens en andere gegevensbronnen.  

 
Opgesteld door :  Regulatory Affairs 
 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven 
uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, 
gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd 
worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op 
het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere 
producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

 
 
 
 


