PALMAS
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Uitgiftedatum: 10-12-2018 Vervangt: 25-2-2016 Versie: 2.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm

: Mengsel

Productnaam

: PALMAS

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel

: Fytosanitair

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Société Financière de Pontarlier
11, Boulevard de la Grande Thumine - Parc d'Ariane - Bât. B
13090 AIX EN PROVENCE - FRANCE
T +33 (0)4 42 52 72 12 - F +33 (0)4 42 52 68 52
contact@sfprd.fr

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

België

Centre AntiRue Bruyn
Poisons/Antigifcentrum
B -1120 Brussels
c/o Hôpital Central de la Base
- Reine Astrid

Noodnummer

Opmerking

+32 70 245 245

-

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2

H319

Skin Sens. 1

H317

Repr. 2

H361

Aquatic Acute 1

H400

Aquatic Chronic 3

H412

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Indeling overeenkomstig VERORDENING (EG) Nr. 1107/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 oktober 2009
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en
91/414/EEG van de Raad (België)
Eye Irrit. 2
H319
Skin Sens. 1

H317

Repr. 2

H361fd

Aquatic Chronic 2

H411

Registratienummer: 9469/B
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform VERORDENING (EG) Nr. 1107/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 oktober 2009
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en
91/414/EEG van de Raad (België)Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
Gevarenpictogrammen (CLP)
:

GHS07

GHS08

GHS09

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen

: cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceetamide;
Mancozeb
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Gevarenaanduidingen (CLP)

: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het
ongeboren kind te schaden.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof vermijden.
P263 - Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.
P284 - Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
P307+P311 - NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie.

EUH zinnen

: EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam

Productidentificatie

%

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

Mancozeb

(CAS-Nr) 8018-01-7
(EU Identificatie-Nr) 006-076-00-1

<= 65

Repr. 2, H361d
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Kaolien
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (BE)

(CAS-Nr) 1332-58-7
(EG-Nr) 310-194-1

10 - 15

Niet ingedeeld

cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2(methoxyimino)aceetamide

(CAS-Nr) 57966-95-7
(EG-Nr) 261-043-0
(EU Identificatie-Nr) 616-035-00-5

<= 5

Repr. 2, H361fd
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 2, H373
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen

: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.

EHBO na inademing

: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid

: Alle verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken. Onmiddellijk met overvloedig water en
zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen

: Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden
moeten worden (ten minste 15 minuten). Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. Altijd een oogarts raadplegen, ook als er geen directe symptomen zijn
waar te nemen.

EHBO na opname door de mond

: Mond met water spoelen. Onmiddellijk een arts bellen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na contact met de huid

: Blootstelling kan een allergische reactie veroorzaken.

Symptomen/effecten na contact met de ogen

: Kan oogirritatie veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

: Poeder. Kooldioxide (CO2). Verneveld water. Schuim.

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

: Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

: Vormt bij verbranding of thermische ontleding (pyrolyse): Koolstofoxiden (CO, CO2),
Stikstofoxides.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies

: De brandzone isoleren. Het personeel evacueren. Rook niet inademen. Voorkom
verspreiding van de blusvloeistoffen door deze in te dammen. Koel de blootgestelde vaten
af met een waternevel of mist.

Bescherming tijdens brandbestrijding

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures
: Verontreinigd gebied afzetten met signaleringen en onbevoegd personeel toegang tot het
gebied verbieden. Evacueer de mensen uit de gevarenzone. Contact met de huid en de
ogen vermijden. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.
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
Product niet in de riolering of het oppervlaktewater lozen. Voorkom verspreiding van het gemorste product door het in te dammen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting

: Product opruimen door het op te vegen of op te zuigen.

Reinigingsmethodes

: Restanten voorzichtig neutraliseren. De verontreinigde omgeving met grote hoeveelheden
water reinigen.

Overige informatie

: Vervuilde stoffen verwijderen conform de geldende wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen
vermijden. Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Stof niet inademen.
Beperk de producthoeveelheden tot het minimaal benodigde voor het gebruik en beperk
het aantal blootgestelde werknemers. In geval van risico van blootstelling aan het product,
de betrokken gebieden afbakenen en geschikte waarschuwings- en veiligheidsborden
gebruiken in deze gebieden, inclusief "niet roken" borden. Zwangere vrouwen of vrouwen
die borstvoeding geven niet blootstellen.

Hygiënische maatregelen

: Na hantering van dit product altijd handen wassen. Niet eten, drinken of roken op de
werkplek. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.

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

: Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking
bewaren.

Verpakkingsmateriaal

: Originele verpakking.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Kaolien (1332-58-7)
België

Lokale naam

Kaolin (fraction alvéolaire) # Kaolien (inadembare
fractie)

België

Grenswaarde (mg/m³)

2 mg/m³

België

Referentie voorschriften

Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
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Bescherming handen:
Ondoorlatende beschermende handschoenen. De handschoenen die worden gebruikt moeten voldoen aan de specificaties zoals omschreven in
richtlijn 89/686/CEE en aan de bijbehorende norm NF EN374. Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de fabrikant
Bescherming van de ogen:
Vloeistofdichte veiligheidsbril
Huid en lichaam bescherming:
Beschermende kleding (met gesloten kraag en mouwen)
Bescherming van de ademhalingswegen:
Filterend toestel voor de bescherming van de luchtwegen met specifiek pesticidenpatroon

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand

: Vaste stof

Voorkomen

: Poeder.

Kleur

: Lichtgeel.

Geur

: hout.

Geurdrempelwaarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

:7

pH-oplossing

: 1 % Waterige oplossing

Snelheid van relatieve verdamping
(Butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt

: Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

: 384 °C

Ontledingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Het product is niet ontvlambaar

Dampspanning

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid

: 0,49 g/cm³

Oplosbaarheid

: Geen gegevens beschikbaar

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Het product is niet explosief.

Oxiderende eigenschappen

: Niet-oxidatief.

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Voor zover bekend, levert het produkt geen specifiek gevaar op.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Onder normale gebruiksomstandigheden geen.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vochtigheid.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Zuren. Basen. Oxiderende stoffen. Reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Acute toxiciteit (dermaal)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

PALMAS
LD50 oraal rat

> 2000 mg/kg

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg

LC50 inhalatie rat

> 5 mg/l

cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceetamide (57966-95-7)
LD50 oraal rat

960 mg/kg

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg

LC50 inhalatie rat

> 5,6 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Aanvullende informatie

: Niet-irriterend bij aanbrenging op de huid van konijnen

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aanvullende informatie

: Irriterend bij aanbrenging op de ogen van konijnen

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

pH: 7

pH: 7

Giftigheid voor de voortplanting

: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceetamide (57966-95-7)
NOAEL, Huid, rat
Gevaar bij inademing

> 1000 mg/kg 28 (dagen)
: Niet ingedeeld (Technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen

: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Acute aquatische toxiciteit

: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Chronische aquatische toxiciteit

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

PALMAS
LC50 vissen

0,41 mg/l/96u (Oncorhynchus mykiss)(resultaten zijn verkregen met een soortgelijk
product)

EC50 Daphnia

7,07 mg/l/48 u (Daphnia magna)(resultaten zijn verkregen met een soortgelijk product)

ErC50 (algen)

0,502 mg/l/72 u (Desmodesmus subspicatus)(resultaten zijn verkregen met een soortgelijk
product)

cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceetamide (57966-95-7)
LC50 vissen

29 mg/l/96u (Lepomis macrochirus)

EC50 Daphnia

27 mg/l/48 u (Daphnia magna)
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EC50 72h algae 1

0,122 mg/l/96u (Biomassa - Anabaena flos aquae)

NOEC chronisch vis

0,044 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (90dagen)

NOEC chronisch schaaldieren

0,067 mg/l/ 21 dagen (Daphnia magna)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceetamide (57966-95-7)
Persistentie en afbreekbaarheid

Halfwaardetijd (in bodem) : 0.2 - 7.3. dagen (20 °C - 10kPa).

12.3. Bioaccumulatie
cymoxanil (ISO); 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceetamide (57966-95-7)
Log Pow

0,64 (99.9%) (20 °C)

Mancozeb (8018-01-7)
Log Pow

1,33

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden

: Na reiniging hergebruiken of laten verwijderen door een erkende afvalverwerker. Niet in het
riool of in waterlopen terecht laten komen.

Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Verwijderen conform de van toepassing zijnde plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR / ADN / IMDG / IATA / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

UN 3077

UN 3077

UN 3077

UN 3077

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Mancozeb )

MILIEUGEVAARLIJKE
VASTE STOF, N.E.G.
(Mancozeb )

MILIEUGEVAARLIJKE
VASTE STOF, N.E.G.
(Mancozeb )

9

9

9

9

III

III

III

III

Milieugevaarlijk : Ja
Mariene verontreiniging : Ja

Milieugevaarlijk : Ja

Milieugevaarlijk : Ja

Milieugevaarlijk : Ja

14.1. VN-nummer
UN 3077

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
MILIEUGEVAARLIJKE
VASTE STOF, N.E.G.
(Mancozeb )

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Mancozeb )

14.3. Transportgevarenklasse(n)
9

14.4. Verpakkingsgroep
III

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Landtransport
Classificeringscode (ADR)

: M7

Bijzondere bepaling (ADR)

: 274, 335, 601, 375

Beperkte hoeveelheden (ADR)

: 5kg
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Quantités exceptées (ADR)

: E1

Verpakkingsvoorschrift (ADR)

: P002, IBC08, LP02, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)

: PP12, B3

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (ADR)

: MP10

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(ADR)

: T1, BK1, BK2

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (ADR)

: TP33

Tankcode (ADR)

: SGAV, LGBV

Voertuig voor vervoer van tanks

: AT

Transportcategorie (ADR)

:3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(ADR)

: V13

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los
gestort (ADR)

: VC1, VC2

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden,
lossen en behandeling (ADR)

: CV13

Gevaarnummer (Kemler-nr.)

: 90

Oranje identificatiebord

:

Code tunnelbeperking (ADR)

:E

Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG)

: 274, 335, 966, 967

Beperkte hoeveelheden (IMDG)

: 5 kg

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)

: E1

Verpakkingsinstructies (IMDG)

: P002, LP02

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG)

: PP12

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)

: IBC08

Speciale voorschriften IBC (IMDG)

: B3

Instructies voor tanks (IMDG)

: T1, BK1, BK2, BK3

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)

: TP33

Nr. NS (Brand)

: F-A

Nr. NS (Verspilling)

: S-F

Stuwagecategorie (IMDG)

:A

MFAG-Nr

: 171

Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)

: E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)

: Y956

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid
(IATA)

: 30kgG

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)

: 956

PCA max. netto hoeveelheid (IATA)

: 400kg

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)

: 956

CAO max. netto hoeveelheid (IATA)

: 400kg

Bijzondere bepaling (IATA)

: A97, A158, A179, A197

ERG-code (IATA)

: 9L

Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN)

: M7

Bijzondere bepaling (ADN)

: 274, 335, 61

Beperkte hoeveelheden (ADN)

: 5 kg

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)

: E1

Vervoer toegestaan (ADN)

: T* B**

Vereiste apparatuur (ADN)

: PP, A

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)

:0

Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID)
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Bijzondere bepaling (RID)

: 274, 335, 601

Beperkte hoeveelheden (RID)

: 5kg

Uitgezonderde hoeveelheden (RID)

: E1

Verpakkingsinstructies (RID)

: P002, IBC08, LP02, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)

: PP12, B3

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (RID)

: MP10

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(RID)

: T1, BK1, BK2

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)

: TP33

Tankcodes voor RID-tanks (RID)

: SGAV, LGBV

Transportcategorie (RID)

:3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(RID)

: W13

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los
gestort (RID)

: VW1

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden,
lossen en behandeling (RID)

: CW13, CW31

Expresspakket (RID)

: CE11

Gevarenidentificatienummer (RID)

: 90

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 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
15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
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.
Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC.

15.1.2. Nationale voorschriften
Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) hoeft niet uitgevoerd te worden voor dit product.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
Deze kaart werd bijgewerkt (zie datum bovenaan deze pagina). SDS gewijzigde secties : 1.
Gegevensbronnen

: ECHA - European Chemicals Agency. Veiligheidsinformatieblad van de leveranciers.

Overige informatie

: Veiligheidsinformatieblad geredigerend door : LISAM SERVICES - TELEGIS
17 rue de la Couture F-60400 Passel
www.lisam-telegis.fr.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)

Acute orale toxiciteit, categorie 4

Aquatic Acute 1

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1

Aquatic Chronic 2

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2

Aquatic Chronic 3

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3

Eye Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2

Repr. 2

Voortplantingstoxiciteit, categorie 2

Skin Sens. 1

Huidsensibilisatie, categorieën 1
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STOT RE 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 2

H302

Schadelijk bij inslikken.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H361

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H361d

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H361fd

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden.

H373

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412

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

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG)
1272/2008 [CLP]:
Eye Irrit. 2

H319

Op basis van testgegevens

Skin Sens. 1

H317

Op basis van testgegevens

Repr. 2

H361

Berekeningsmethode

Aquatic Acute 1

H400

Op basis van testgegevens

Aquatic Chronic 3

H412

Berekeningsmethode

VIB EU (REACH bijlage II)
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.
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