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

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Productnaam

: PROMAPAINT® SC3

Producttype

: Opschuimende verf op waterbasis voor bescherming van staalstructuren tegen brand.

Productgroep

: Verven

1.2.

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie

: Professioneel gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

: Brandbescherming in gebouwen

1.2.2.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier
Promat SpA
Via Provinciale 10
24040 Filago - Italia
T +39035993737 - F +39035994240
roberta.facheris@promat.it - www.promat.it

Overige
Promat UK Ltd.
The Sterling Centre
RG12 2TD Bracknell - United Kingdom
T +44 1344 381 300 - F +44 1344 381 301
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk

Overige
Promat TOP Sp. z.o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Warszawa - Poland
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl

Overige
Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - Czechia
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

Overige
Promat S.p.A.
Via Perlasca 14
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy
T +39 0382 4575 200 - F +39 0382 926 900
info@promat.it - www.promat.it

Overige
Promat S.A.S.
Rue de l'Amandier
78540 Vernouillet - France
T +33 1 39 79 61 60 - F +33 1 39 71 16 60
info@promat.fr - www.promat.fr

Overige
Promat Nordic, by Ivarsson a/s
Kometvej 36
6230 Rodekro - Denmark
T +45 7366 1999 - F +45 7466 1020
info@promat.nu - www.promat.nu

Overige
Promat International N.V.
Bormstraat 16
2830 Tisselt - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - website: www.promat-international.com

Overige
Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 ~ 6° Izquierda
28001 Madrid - Spain
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es
Overige
Promat GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz - Austria
T +43 732-6912-0 - F +43 732-6912-3740
office@promat.at - www.promat.at

Overige
Promat GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen - Germany
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de
Overige
Promat d.o.o.
Trata 50
4220 Skofja Loka - Slovenia
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

Overige
Promat B.V.
Vleugelboot 22
3991 CL Houten - Nederland
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771
info@promat.nl - www.promat.nl

Overige
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

Overige
A + B (Promat Russia)
ul. Vernadskogo 84/2
119/606 Moscow - Russia
T +7 (495) 246-0101 - F +7 (495) 246-0192
sales@promat.ru - www.promat.ru
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1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer

: +39035993737
Tijdens kantooruren:
Maandag tot en met vrijdag: 8.00 a.m. - 5.00 p.m. (MEZ)

Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

Noodnummer

Opmerking

België

Centre AntiPoisons/Antigifcentrum

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88

telephone number +32 2 264
96 30 (normal fee) if
emergency number not
available
Uitsluitend bestemd om
professionele hulpverleners
te informeren bij acute
vergiftigingen

c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

Nederland

Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van
REACH)
Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden.
2.2.

Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
EUH zinnen

2.3.

: EUH208 - Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Kan een allergische reactie
veroorzaken
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.

Stof

Niet van toepassing
3.2.

Mengsel

Naam

Productidentificatie

%

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

Titanium dioxide

(CAS-nr) 13463-67-7
(EG nr) 236-675-5
(REACH-nr) 01-2119489379-17

< 15

Niet ingedeeld

pentaerythritol

(CAS-nr) 115-77-5
(EG nr) 204-104-9
(REACH-nr) 01-2119473985-20

1 - 15

Niet ingedeeld

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

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no.
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-2396] (3:1)

(CAS-nr) 55965-84-9
(EG nr) 611-341-5
(EU-Identificatienummer) 613-167-00-5

0 - 0,0015

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist),
H330
Skin Corr. 1B, H314
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Specifieke concentratiegrenzen:
Naam

Productidentificatie

Specifieke concentratiegrenzen

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no.
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-2396] (3:1)

(CAS-nr) 55965-84-9
(EG nr) 611-341-5
(EU-Identificatienummer) 613-167-00-5

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing

: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Indien de persoon het moeilijk heeft met ademhalen of last heeft van irritatie van de
luchtwegen, medische hulp inroepen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid

: Verwijder besmette kleding. Huid wassen met zachte zeep en water. Bij huidirritatie: een arts
raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

EHBO na contact met de ogen

: Wrijf het oog niet uit. Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Bij aanhoudende
oogirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond

: Spoel de mond en drink veel water. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels
4.3.

: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
5.2.

: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

: Niet brandbaar.

Reactiviteit in geval van vuur

: Het product is op waterbasis en is niet brandbaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3.

Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand

: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

Blusinstructies

: 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, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen

6.1.1.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures
6.1.2.

: Verontreinigde omgeving ventileren.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
6.2.

: Contact met de huid en de ogen vermijden. Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen.
Gebruik ademhalingsapparatuur indien dampen of poeders vrijkomen in de lucht. Het
strooioppervlak kan glad zijn.

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:
"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu, in afvoergoten, rioleringen, oppervlaktewateren en in de bodem.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes

: Verwijderen met inert absorberend materiaal (bv zand, zaagsel, vermiculiet, diatomeous aarde,
enz.), opvegen en in geschikte containers bewaren voor verwijdering.

Overige informatie

: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7, 8 en 11.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking

13/07/2016

: Spuiten van een coating vereist gewoonlijk ademhalingsbescherming om het inhaleren van
aerosolen en tevens vluchtige en niet-vluchtige bestanddelen (bijvoorbeeld pigmenten,
vulstoffen) in de verf te voorkomen, onafhankelijk van de aard van de verf systemen.
Aanbrengen door verspuiten vereist verbeterde ademhalingsbescherming door ten minste een
combinatie filter A/P2 of A/P3 te gebruiken of een lokale lucht toevoer, afhankelijk van de duur
en de omvang van de operatie en de vorming van aerosolen, etc.). Contact met de huid en de
ogen vermijden. Vermijd onnodige blootstelling. Produkt onmiddellijk verwijderen van de ogen,
huid en kleding. Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
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Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke
beschermingsuitrusting. Vermijd onnodige blootstelling. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. De
handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas
eten, drinken, roken of het werk verlaten.

Hanteringstemperatuur

: | 3 wA

Hygiënische maatregelen

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

: Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plek opslaan. Bewaren tussen +5 ° C en +40 °
C, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. De vaten gesloten houden als ze niet worden
gebruikt.

Maximale opslagduur

: 18 maanden

7.3.

Specifiek eindgebruik

Brandbescherming in gebouwen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.

Controleparameters

pentaerythritol (115-77-5)
België
België

Lokale naam
Grenswaarde (mg/m³)

Pentaérythritol
10 mg/m³

Lokale naam
Grenswaarde (mg/m³)

Titane (dioxyde de)
10 mg/m³

Titanium dioxide (13463-67-7)
België
België

8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien tijdens het aanbrengen en drogen. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Bescherming van de handen:
Gebruik chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen. Was de handen na gebruik
Bescherming van de ogen:
Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is
Huid en lichaam bescherming:
Draag beschermende waterdichte kleding en laarzen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Ademhalingsbescherming noodzakelijk bij verspuiten. Zie rubriek 7. Vermijd inademing van stof, nevel en verstuivingen

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Voorkomen

: Een water gedragen dispersie.

Kleur

: wit.

Geur

: Geurloos.

Geurdrempelwaarde

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: 6-9

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt

: Niet van toepassing

Vriespunt

: 0 °C

13/07/2016
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Kookpunt

: 100 °C

Vlampunt

: Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: Niet van toepassing

Dampspanning

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid

: } /*13 c_-d

Oplosbaarheid

: Oplosbaar in water.

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: 20000 - 60000 cP (Brookfield 25°C)

Ontploffingseigenschappen

: Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.

Oxiderende eigenschappen

: Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2.

Overige informatie

Vastestofgehalte

: } 5/ $

VOC-gehalte

: < 10 g/l (Richtlijn 2004/42 / EG Bijlage II, A - max VOC - Fase II, i, WG: 140 g / l)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.
10.2.

Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

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

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Niet ingedeeld

pentaerythritol (115-77-5)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn

25500 mg/kg
> 10000 mg/kg

Titanium dioxide (13463-67-7)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)

> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 6,8 mg/l/4u

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) (5596584-9)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat (mg/l)

53 - 66 mg/kg
141 mg/kg
87 mg/kg
0,169 - 0,33 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld

pH: 6 - 9
pH: 6 - 9

13/07/2016
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Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

: Niet ingedeeld

pentaerythritol (115-77-5)
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)
NOAEL (subacuut, oraal, dier/mannelijk, 28
dagen)

1000 mg/kg lichaamsgewicht/dag
1000 mg/kg lichaamsgewicht

Titanium dioxide (13463-67-7)
NOAEL (inhalatie, rat, stofdeeltjes/nevel/rook,
90 dagen)
NOAEL (subchronisch, oraal, dier/mannelijk,
90 dagen)

10 mg/liter/6 uur/dag
3500 mg/kg lichaamsgewicht

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

Overige informatie

: Titaan dioxide, EC N° 236-675-5: In 2006 heeft het IARC TiO ² ingedeeld als mogelijk
kankerverwekkend voor de mens. Deze classificatie is gebaseerd op een aantal studies die
excessieve longkankers hebben aangetoond bij proefdieren die aan hoge dosisen TiO ² waren
blootgesteld bij inhalatie (andere studies hebben geen excessieven aangetoond bij
blootgestelde dieren). Met betrekking tot de studies op mensen (werknemer populaties van TiO
² of gebruiken industrieën), concludeerde het IARC:Samenvattend suggereren de studies geen
associatie tussen beroepsmatige blootstelling aan titaniumdioxide als het zich heeft
voorgedaan in de afgelopen decennia in West-Europa en Noord-Amerika en het risico op
kanker. "Echter, dit moet niet worden geïnterpreteerd als een bewijs van volledige afwezigheid
van carcinogeniteit voor de mens.". Met betrekking tot te verwachten blootstelling aan
downstreamgebruikers concludeert IARC verder: er wordt geen significante blootstelling aan
titaandioxide verwacht bij het gebruik van producten waarin titaandioxide is gebonden met
andere materialen zoals in verf".".

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Ecologie - algemeen

: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange
termijn geen negatieve invloed op het milieu.

pentaerythritol (115-77-5)
LC50 vissen 1
EC50 72h algae 1
NOEC chronisch schaaldieren

> 100 mg/l
> 100 mg/l
1000 mg/l

Titanium dioxide (13463-67-7)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h algae 1

> 100 mg/l
> 100 mg/l
16 mg/l

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) (5596584-9)
LC50 vissen 1
0,28 mg/l
LC50 vissen 2
0,19 mg/l
EC50 Daphnia 1
0,16 mg/l
EC50 Daphnia 2
4,71 mg/l
EC50 72h algae 1
0,018 mg/l
EC50 72h algae (2)
12.2.

0,003 mg/l

Persistentie en afbreekbaarheid

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) (5596584-9)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
&$'( - *2%- 01.,!
12.3.

Bioaccumulatie

pentaerythritol (115-77-5)
Log Pow
13/07/2016
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12.4.

Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Component
Titanium dioxide (13463-67-7)
pentaerythritol (115-77-5)
12.6.

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
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

Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie

: Voorkom lozing in het milieu, in afvoergoten, rioleringen, oppervlaktewateren en in de bodem.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Aanvullende informatie

: Voorkom lozing in het milieu. Voorkom lozing in het milieu, in afvoergoten, rioleringen,
oppervlaktewateren en in de bodem.

EURAL-code

: 08 00 00 - AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN
COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT
08 01 00 - afval van BFLG en verwijdering van verf en lak
08 01 19* - waterige swaterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen
gevaarlijke stoffen bevatten

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
VN-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

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

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

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.5.
Milieugevaren
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
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.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing
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RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.

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

15.1.1.

EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):
3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazoolworden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van de volgende
3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2Hgevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008
isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)
3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazoolgevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008:
3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2HGevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de
isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en
3.10
3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazoolgevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008:
3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2HGevarenklasse 4.1
isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
VOC-gehalte
15.1.2.

: < 10 g/l (Richtlijn 2004/42 / EG Bijlage II, A - max VOC - Fase II, i, WG: 140 g / l)

Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Geen van de bestanddelen zijn 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
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 2 (Dermal)
Acute dermale toxiciteit, Categorie 2
Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist)
Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2
Acute Tox. 3 (Oral)
Acute orale toxiciteit, Categorie 3
Aquatic Acute 1
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Eye Irrit. 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Skin Corr. 1B
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B
Skin Sens. 1
Huidsensibilisatie, Categorieën 1
H301
Giftig bij inslikken
H310
Dodelijk bij contact met de huid
H314
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
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
EUH208
Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH210
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
Veiligheidsinformatieblad geldig voor regio's

: BE;NL

SDS EU (REACH bijlage II)
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De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of
stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze
bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of
verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als
het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is.

Dit informatie blad en de informatie die het bevat stelt geen verkoopvoorwaarden buiten werking en is geen (product)specificatie. Niets hierin vermeld kan geïnterpreteerd worden als een
gebruiksaanbeveling ter schending van een patent of een toe te passen wet of regelgeving.
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