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

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: NovoCide 10

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Zie hieronder.

Geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel: Biocide product

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Identificatie van de leverancier:
Novochem Water Treatment B.V.
Papiermolen 5, 3994 DJ Houten, Nederland
Telefoon: +31 (0)30 - 602 15 33 / Fax: +31 (0)30 - 605 33 76
E-mail: info@novochemgroup.com / Internet: www.novochemgroup.com

Inlichtingengevende sector:
S.P. Baars-Hesse, Afdeling Milieu & Veiligheid
E-mail: s.baars@novochemgroup.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Zie 1.3 Identificatie van de leverancier.

Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) +31 (0) 30 274 8888  of via internet (www.vergiftigingen.info).
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 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is gekenmerkt volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals vastgesteld in de toelating onder
toelatingsnummer 12048 N.
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
Gevarenpictogrammen

GHS05 GHS07 GHS09

Signaalwoord Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-
6] (3:1)
Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met

water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan

ademen.
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/arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale

voorschriften.
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2.3 Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch) voldoen.
zPzB: Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsel
Beschrijving: Waterige oplossing op basis van isothiazolen.

                                                                                                                                                                                                      Gevaarlijke bestanddelen:
CAS: 10377-60-3
EINECS: 233-826-7
REACH-registratienummer: 01-2119491164-38-0000

Magnesiumnitraat
 Ox. Sol. 2, H272
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

0,1-<2,5%

CAS: 55965-84-9
EC-nummer: 611-341-5

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no.
247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-
239-6] (3:1)

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,
H330
 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
 Skin Sens. 1, H317

1-<2,5%

SVHC Dit product bevat geen stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst (Bijlage XIV van REACH).

Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en reinigen voor ze opnieuw wordt gebruikt (zie Rubriek 8).
Na het inademen:
In de frisse lucht brengen. Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen. Bij geen ademhaling, kunstmatig beademen. Houd
de patiënt warm. Arts raadplegen.
Na huidcontact:
Was de aangetaste huid onmiddellijk na blootstelling grondig met zeep en water. Verwijder en was de aangetaste kleding
grondig. Neem de kleding niet mee naar huis om te wassen. Vernietig de verontreinigde schoenen, riemen en andere uit
leder gemaakte artikelen. Haal onmiddellijk medische hulp.
Na oogcontact:
De ogen onmiddellijk met open ooglid minimaal 15 minuten onder stromend water afspoelen en arts raadplegen.
Na inslikken:
Geen braken opwekken.
Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts waarschuwen.
Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen: Blusmiddelen op omringend vuur afstemmen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij een brand kan vrijkomen:
Chloorwaterstof (HCl)
Stikstofoxiden (NOx)
Zwaveloxiden (SOx)

5.3 Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Ademhalingstoestel aantrekken.
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Volledig beschermende overall aantrekken.
Verdere gegevens:
De aan gevaar blootgestelde verpakkingen met watersproeistraal koelen.
De verbrandingsresten en verontreinigd bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen, en moeten
overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke beschermingskleding dragen (zie Rubriek 8).

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Verdere verspreiding voorkomen door indammen.
Met geschikt vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Verontreinigd materiaal zoals afval volgens Rubriek 13 verwijderen.
In geschikte verpakking voor terugwinning of berging verzamelen.
De plaats van het ongeval zorgvuldig zuiveren; daarvoor zijn geschikt:
Een 10%-ige oplossing van natriummetabisulfiet (decontaminatie).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie Rubriek 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie Rubriek 8.
Informatie inzake berging - zie Rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Geschikt materiaal voor opslagtanks en buisleidingen:
kunststof (PE, PP, PVC)
edelstaal (bv. 1,4571, 1,4541, GB 306 L)
Ongeschikt materiaal voor opslagtanks en buisleidingen: staal
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Zie sectie 10.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Het geleverde product kan traag een gas ontwikkelen. Om drukopbouw te voorkomen is het product waar nodig verpakt in
speciaal geventileerde vaten. Bewaar het product in de originele verpakking wanneer het niet gebruikt wordt. De vaten
moeten bewaard en getransporteerd worden in rechtopstaande positie om te vermijden dat de inhoud op de plaats waar het
ventiel zich bevindt kan lekken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Maximale opslagtemperatuur: Tussen de 0 en +55 °C.

7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging op de werkplaatsen.

8.1 Controleparameters
Grenswaarden voor blootstelling: Het product bevat geen stoffen waarvoor MAC-waarden zijn vastgesteld (Nederland).

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL):
                                                                                                                                                                                                      DNEL, chronische effecten, systemisch:
10377-60-3 Magnesiumnitraat
Oraal DNELcs 12,5 mg/kg/d (grote publiek)
Dermaal DNELcs 12,5 mg/kg/d (grote publiek)

20,8 mg/kg/d (werknemer)
Inhalatoir DNELcs 43,5 mg/m3 (grote publiek)
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147 mg/m3 (werknemer)

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC):
                                                                                                                                                                                                      PNEC water:
10377-60-3 Magnesiumnitraat
PNECw 0,45 mg/l (zoetwater)

4,5 mg/l (stootsgewijze lozing)
0,045 mg/l (zeewater)

                                                                                                                                                                                                      PNEC rioolwaterzuivering:
10377-60-3 Magnesiumnitraat
PNECstp 18 mg/l (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Contact met de ogen en de huid vermijden.
Oogspoelfles met vers water.
Bescherming van de ademhalingsorganen: Alleen bij spuiten zonder voldoende afzuiging.
Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik.

Combinatiefilter A-P3

Bescherming van de handen:

Handschoenen uit synthetisch rubber (butyl, nitril).

Handschoenen uit PVC.
Onmiddellijk na gebruik handschoenen afspoelen en verwijderen. De handen met zeep en water wassen. Beschadigde
handschoenen onmiddellijk verwijderen.
Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal:
De vastgestelde penetratietijden volgens EN 374 Deel III werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt
bijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.
Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (EN 166:2001).

Gelaatsscherm.

Bescherming van de huid: Niet-doorlatende beschermingskleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene informatie
Voorkomen:

Voorkomen: vloeibaar
Kleur: kleurloos tot lichtgeel

Geur: stekend

pH-waarde bij 20 °C: 3,8

Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: -4 °C
Kookpunt/kookpunttraject: 100 °C

Vlampunt: niet van toepassing
 NL 
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Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Dampspanning bij 20 °C: 13,3322 Pa

Dichtheid bij 20 °C: 1,03 g/cm3

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: 0,401

Viscositeit:
dynamisch bij 20 °C: 4 mPa.s

9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2 Chemische stabiliteit
Te vermijden omstandigheden: Stabiel bij opslag en hantering volgens voorschrift.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
sterke oxidatiemiddelen
reductiemiddelen
mercaptanen
Aminen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
In geval van brand of oververhitting kan vrijkomen:
Chloorwaterstof (HCl)
Zwaveldioxide
Stikstofoxiden (NOx)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Indelingsrelevante acute toxiciteitswaarden:
                                                                                                                                                                                                      Product/Componenten                        test type            waarde      soort
Oraal LD50 3310 mg/kg (rat)
Dermaal LD50 >5000 mg/kg (konijn)
Inhalatoir LC50, 4h 20,6 mg/l (rat)

Primaire aandoening:
Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Subacute tot chronische toxiciteit:
Mutageniteit: geen aanwijzigingen die duiden op mutagene invloeden.
Teratogeniteit: niet-teratogeen.
Carcinogeniteit: niet-kankerverwekkend.
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit
Aquatische toxiciteit product: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
                                                                                                                                                                                                      Indelingsrelevante waarden aquatische toxiciteit:
Product/Componenten                         test type             waarde       soort
EC50 (alg), 72h 1,8 mg/l (alg (Selenastrum capricornutum))
EC50 (dfn), 48h 10,7 mg/l (watervlo (Daphnia magna))
LC50, 96h 12,7 mg/l (regenboogforel (Onchorhyncus mykiss))

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid: 50 %, Methode: t 1/2, aerobisch, 17,3 uur

12.3 Bioaccumulatie <100 BCF

12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Ecotoxische effecten:

Gedrag in zuiveringsinstallatie:
Op basis van onze ervaringen veroorzaakt het sterk verdunde produkt geen storingen in zuiveringsinstallaties.
% Cl: 0,3 (w/w)
% N: 0,06
% totaal-PO4: 0 

Verdere ecologische informatie:
CSB-waarde: 20 mg O2/g
Algemene informatie:
Beoordeling in het kader van de Wvo volgens de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM):
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(3) schadelijk voor in water levende organismen
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Niet bruikbaar.
PBT: Niet bruikbaar.
vPvB: Niet bruikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van zeep.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3265

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR/RID/ADN BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (5-

chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on)
IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (5-chloro-2-

methyl-2H-isothiazol-3-one)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN

klasse 8 (C3) Bijtende stoffen
 NL 
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Etiket 8 

IMDG, IATA

Class 8 Bijtende stoffen
Label 8 

14.4 Verpakkingsgroep:
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA II

14.5 Milieugevaren:
Marine pollutant: Neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Bijtende stoffen
Kemler-getal: 80
EmS-nummer: F-A,S-B
Segregation groups Acids
Stowage Category B 
Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol
en de IBC-code Niet bruikbaar.

Transport/verdere gegevens:
Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 1 L

On cargo aircraft only: 30 L

ADR/RID/ADN
Vrijgestelde - of uitgezonderde hoeveelheden (EQ): E2
Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E2

Maximum netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml
Maximum netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml

Vervoerscategorie 2 
Tunnelbeperkingscode E 

IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

VN "Model Regulation": UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF,
N.E.G. (5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON), 8, II

* RUBRIEK 15: Regelgeving

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

                                                                                                                                                                                                      SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
                                                                                                                                                                                                      SZW-lijst van mutagene stoffen
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
                                                                                                                                                                                                      NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
                                                                                                                                                                                                      NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
                                                                                                                                                                                                      NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is gekenmerkt volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals vastgesteld in de toelating onder
toelatingsnummer 12048 N.
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
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Gevarenpictogrammen

GHS05 GHS07 GHS09

Signaalwoord Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-
6] (3:1)
Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met

water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan

ademen.
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/arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale

voorschriften.

Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III Richtlijn)
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

Nationale voorschriften:

Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL): B(3) schadelijk voor in water levende organismen

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de
veiligheidsaspecten worden gezien, zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de eigenschappen en
kwaliteit van het product.

Voor verdere informatie zie het productinformatieblad.

Dit veiligheidsinformatieblad is conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, laatstelijk gewijzigd door
Verordening (EG) Nr. 830/2015.

Relevante zinnen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H301 Giftig bij inslikken.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afgifte SDS door:
S.P. Baars-Hesse, Afdeling Milieu & Veiligheid
E-mail: s.baars@novochemgroup.com
Afkortingen en acroniemen:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
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ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Oxiderende vaste stoffen – Categorie 2
Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3
Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2
Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
Secties die ten opzichte van de voorgaande versie zijn gewijzigd zijn met een "*" gemarkeerd.
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