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

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Aqueduct Flex Granular

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 : Bevochtigingsmiddel

1.2.2. Ontraden gebruik
Gebruiksbeperkingen : Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Chemtrec (800) 424-9300 Chemtrec International +1-703-527-388

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

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

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etikettering niet van toepassing

2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

De Lairessestraat 145C
1075 HJ Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 471 2707
E-mail: SDS@aquatrols.com
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3.2. Mengsels

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

Lignosulfonzuur, calciumzout (CAS-Nr) 8061-52-7
(EG-Nr) 617-125-7

< 25 Aquatic Chronic 4, H413

Kristallijn silica (CAS-Nr) 14808-60-7
(EG-Nr) 238-455-4

< 0,1 Niet ingedeeld

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond.
EHBO na inademing : NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en 

laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts 
raadplegen.

EHBO na contact met de huid : Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Vraag medische verzorging indien symptomen 
optreden. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een 
arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Niet laten braken. Nooit bij een bewusteloze persoon iets 
toedienen via de mond. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na inademing : Overmatig inademen van de stofdeeltjes van dit product kan een irritatie aan de luchtwegen 
veroorzaken.

Symptomen/effecten na contact met de huid : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid veroorzaken. Roodheid. Jeuk. Lichte 
irritatie.

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Stofdeeltjes van dit product kunnen een oogirritatie veroorzaken. Roodheid. Jeuk. 
Traanogen. Wazig zicht.

Symptomen/effecten na opname door de mond : Inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling. geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch product, CO2, of waternevel of standaard schuim. Gebruik blusmiddel 
geschikt voor omringend vuur.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

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

Brandgevaar : Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar. Bij verbranding komt er onaangename en 
giftige rook vrij.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Evacueer de mensen uit de gevarenzone. De brand vanaf een veilige afstand en een 
beschutte plaats bestrijden. Verplaats, indien mogelijk zonder gevaar voor eigen veiligheid, 
de verpakkingen uit de vuurhaard. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend 
vuur. Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.
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Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding 
dragen. Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming.

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Vermijd elk contact met de huid, ogen of kleding. Stof niet inademen.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Er mag geen actie worden ondernomen zonder 

passende opleiding, of persoonlijk risico. Overbodig personeel weg laten gaan. Contact met 
de huid en de ogen vermijden. Voorkom of beperk het vrijkomen of verspreiden van 
stofdeeltjes. Stof niet inademen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.
Noodprocedures : Gemorst product niet aanraken. De ruimte ventileren. Vermijd de vorming van stof. Vermijd 

inademing van stof.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen.
Reinigingsmethodes : Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in een geschikte 

container doen voor verwijdering. De vorming van stof beperken. Verontreinigde omgeving 
ventileren. Verontreinigde oppervlakken reinigen met overvloedig water. Nooit ongebruikt 
product in de oorspronkelijke verpakking terugdoen.

Overige informatie : Verwijderen via een bevoegd persoon of erkend afvalverwerkingsbedrijf, of door andere 
passende afvalverwerkingstechnieken. Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming".

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

: Neem alle benodigde technische maatregelen om verspreiding van het product op de 
werkplek te voorkomen of te minimaliseren. Zorg voor een goede ventilatie van de 
werkplek. Vermijd de vorming van stof. Contact met de ogen, de huid of de kleding 
vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen : Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. De handen 
en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, 
roken of het werk te verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

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

Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder. In goed gesloten verpakking 
bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed 
geventileerde plaats verwijderd van : Rechtstreeks zonlicht, Onverenigbare materialen. Op 
een droge plaats bewaren.

Niet combineerbare stoffen : Sterke oxidatiemiddelen. Sterke basen. Tegen vocht beschermen.
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7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Kristallijn silica (14808-60-7)
EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Silica crystaline (Quartz)

Aantekeningen (Year of adoption 2003)

Referentie Wetgeving SCOEL Recommendations

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Respirabel kristallijn silicastof: – kwarts

MAC-TGG (OEL TWA) 0,075 mg/m³ Respirabele fractie

Opmerking (MAC) Kankerverwekkende stof

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2020

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Toezichtsstrategieën

Toezichtsstrategieën Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de 
beoordeling van de blootstelling aan chemische en biologische stoffen. Werkplekatmosfeer - 
Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen.

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:
Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Verzeker dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellings 
grenzen is. Vermijd onnodige blootstelling. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:

Chemische stofbril of veiligheidsbril. EN 166

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding. Veiligheidsschoenen die bestand zijn tegen chemische middelen
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Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. EN 374. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht 
te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij normale gebruiksomstandigheden is geen bescherming van de luchtwegen nodig. Er dient een geschikt ademhalingsapparaat voor stof of 
nevel gebruikt te worden, als bij de hantering van dit product stofdeeltjes in de lucht vrijkomen

8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Technische condities en maatregelen ter plaatse om de lozingen en emissies naar de lucht en de grond te verminderen of te beperken. Voorkom 
lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vast
Kleur : bruin.
Voorkomen : korrelvormig.
Geur : licht.
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar
Smeltpunt : Niet van toepassing
Vriespunt : Niet beschikbaar
Kookpunt : Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid : Niet van toepassing
Explosiegrenzen : Niet van toepassing
Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing
Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing
Vlampunt : Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar
pH : Niet beschikbaar
pH-oplossing : Niet beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing
Oplosbaarheid : Oplosbaar (waarbij een gedeelte oplost) in: Water.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar
Dampspanning : Niet beschikbaar
Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar
Dichtheid : Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing
Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Vorm van de deeltjes : Niet beschikbaar
Aspectverhouding deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjesaggregatietoestand : Niet beschikbaar
Deeltjesagglomeratietoestand : Niet beschikbaar
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjesstofvorming : Niet beschikbaar
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9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie: Zal zich niet voordoen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte. Extreem hoge of lage temperaturen. Vochtigheid.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Aqueduct Flex Granular 
LD50 oraal rat 10200 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Aanvullende informatie : Licht irriterend bij aanbrenging op de huid van konijnen
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)
Aanvullende informatie : Licht irriterend bij aanbrenging op de ogen van konijnen
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
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STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

11.2. Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

11.2.2 Overige informatie
Overige informatie : Er is geen experimenteel onderzoek naar het product beschikbaar. De verstrekte informatie 

is gebaseerd op onze kennis van de bestanddelen en de indeling van het product is 
bepaald aan de hand van berekeningen

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Aqueduct Flex Granular 
Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar over biologische afbreekbaarheid in het water.

12.3. Bioaccumulatie

Aqueduct Flex Granular 
Bioaccumulatie Geen data beschikbaar betreffende bioaccumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Aqueduct Flex Granular 
Ecologie - bodem Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Aqueduct Flex Granular 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Met water verdunnen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een 
erkend inzamelbedrijf.

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afval niet in het riool lozen.
EURAL-code : Afvoeren moet volgens de betreffende EWC-code worden gedaan

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer of ID-nummer
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Niet van toepassing
Transport op open zee
Niet van toepassing
Luchttransport
Niet van toepassing
Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
Spoorwegvervoer
Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

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.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
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15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
ABM categorie : A(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Kristallijn silica is aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:

1.1. Productidentificatie.

Afkortingen en acroniemen:

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenvaartwegen

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATE Acute toxiciteitsschatting

BLV Biologische grenswaarde

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect

DNEL Afgeleide dosis zonder effect

EC50 Mediaan effectieve concentratie

EG-Nr Europese commissie Nummer

EN Europese standaard

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten

OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect
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REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

VIB Veiligheidsinformatieblad

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

WGK Watergevaarsklasse

Gegevensbronnen : ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). Veiligheidsdocumenten van de leverancier.
Opleidingsadvies : Training van personeel over goede praktijken.
Overige informatie : VIB voorbereiding door. H2 Compliance.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Chronic 4 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

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.


