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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

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

onderneming 
 
1.1 Productidentificatie: 
 EUCOREP AGENT 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: 
 Enkel voor professioneel gebruik 
 Luchtbelvormer voor mortel. 
 Gebruiksconcentraties: / 
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 

EUCOCHEM BV 
ESPERANTOLAAN 13/7 
B-3300 TIENEN 
BELGIUM 
Tel.: +32.16.81.11.52 

 E-Mail: office@eucochem.com 
 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 
 +32 70 245 245 
 
 
 
 

1.1 Indeling van de stof of het mengsel 
Op grond van verordening 1272/2008/EC (CLP) : 
Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

 
1.2 Etiketteringselementen 

Conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) 

GHS-pictogrammen : Geen  

Signaalwoord : Geen  

Gevaar aanduidende componenten  

voor de etikettering: 

Geen  

Gevaaraanduiding (H-zinnen) : Geen  

Veiligheidsaanduiding (P-zinnen) : Geen  

mailto:office@eucochem.com
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

 
1.3 Andere gevaren 

Licht irriterend voor de ogen. 

 
 
 
 
1.4 Stoffen 

Niet van toepassing. 

1.5 Mengsel 
Ingrediënten CAS nr. 

EG-nr. 
Conc. Indeling volgens verordening 

(EC) nr. 1272/2008 
Opmerking 

Alcoholen, C12-14 , ge-
ethoxyleerd, sulfaten, 

natriumzouten  
(>1 <2.5 mol EO) 

68891-38-3 
500-234-8 

C = 2,6 % Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 

Bestanddeel 

Teksten van de H-zinnen; zie onder rubriek 16. 

 
 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen: Indien men zich onwel voelt, arts raadplegen. 
 

Na Inademen: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medi-
sche dienst raadplegen. 

Na contact met de huid: Spoelen met water. Gebruik van zeep toegestaan. Slachtoffer naar arts bren-
gen als irritatie aanhoudt. 

Na contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen. Slachtoffer naar oogarts brengen als ir-
ritatie aanhoudt. 

Na inslikken: Mond spoelen met water. Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts 
raadplegen. 

 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

4.2.1 Acute symptomen 
Na inademen:  Geen effecten bekend. 
Na contact met de huid: Geen effecten bekend. 
Na contact met de ogen: Lichte irritatie. 
Na inslikken:  Geen effecten bekend 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

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

4.2.2 Uitgestelde symptomen 
Geen effecten bekend. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 

 
 
 
 
5.1 Blusmiddelen 
5.5.1 Geschikte Blusmiddelen: 

Blusmiddelen aanpassen aan omgeving 
5.5.2 Te mijden blusmiddelen: 

Geen te mijden blusmiddelen gekend. 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Bij verbranding: vorming van kleine hoeveelheden zwaveloxiden, koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
5.3.1 Instructies: 

Geen specifieke blusinstructies vereist. 
5.3.2 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: 

Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel. 
 
 
 
 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 
6.1.1 Beschermende uitrusting voor andere personen dan de hulpdiensten 

Zie rubriek 8.2 

6.1.2 Beschermende uitrusting voor de hulpdiensten 
Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. 
Geschikte beschermkleding 
Zie rubriek 8.2 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten. 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal 

Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel. Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten. 
Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie rubriek 13. 
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

 
 
 
 

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

Normale hygiëne. Verpakking goed gesloten houden. 

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

7.2.1 Voorwaarden voor veilige opslag: 
In orde met de wettelijke normen. 

7.2.2 Product verwijderd houden van: 
Geen gegevens beschikbaar. 

7.2.3 Geschikt verpakkingsmateriaal: 
Geen gegevens beschikbaar. 

7.2.4 Niet geschikt verpakkingsmateriaal: 
Geen gegevens beschikbaar. 

7.3 Specifiek eindgebruik 
Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen.  
Zie de aanwijzingen van de fabrikant. 

 

 
 
8.1 Controleparameters 
8.1.1 Beroepsmatige blootstelling 

a) Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. 
b) Nationale biologische grenswaarden 
Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. 

8.1.2 Meetnormen 
Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 

8.1.3 Bij het beoogde gebruik toepasselijke grenswaarden 
Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. 

8.1.4 DNEL/PNEC-waarden 
Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 

8.1.5 Control banding 
Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven.   

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de 
blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te ge-
bruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik. 

8.2.1 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met ademhalingsbescherming. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen 
Normale hygiëne. Verpakking goed gesloten houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. 

a) Bescherming van de ademhalingswegen: 
Geen adembescherming vereist bij normaal gebruik. 

b) Bescherming van de handen: 
Handschoenen. 

c) Bescherming van de ogen: 
Veiligheidsbril. 
 

d) Bescherming van de huid: 
Beschermkleding. 

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling: 
Zie rubrieken 6.2, 6.3 en 13. 

 
 
 
 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Voorkomen Vloeistof 
Kleur Kleurloos/transparant 
Geur Zwakke geur 
pH  5,0 – 8,0 (bij 20°C) 
Deeltjesgrootte Niet van toepassing (vloeistof) 
Explosiegrenzen Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid Niet brandbaar 
Log Kow Niet van toepassing (mengsel) 
Dynamische viscositeit Geen gegevens beschikbaar 
Kinematische viscositeit Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt Geen gegevens beschikbaar 
Vlampunt Geen gegevens beschikbaar 
Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid Geen gegevens beschikbaar 
Dampdruk Niet vereist: vrijstelling volgens REACH 
Oplosbaarheid Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid 1,0 (bij 20°C) 
Ontbindingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar 
Zelfontbrandingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen 
Absolute dichtheid 990 kg/m³ - 1030 kg/m³ 
Stoomdruk Niet van toepassing 
Oxiderende eigenschappen Geen chemische groep geassocieerd met oxiderende eigenschappen 

9.2 Overige informatie 
Geen. 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 
 
 
 

10.1 Reactiviteit 

Geen gegevens beschikbaar. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gegevens beschikbaar. 

10.4 Te vermijden omstandigheden 
Geen gegevens beschikbaar. 

10.5  Te vermijden materialen 
Geen gegevens beschikbaar. 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij verbranding: vorming van kleine hoeveelheden zwaveloxiden, koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 

 
 
 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 
11.1.1 Testresultaten 

Acute toxiciteit 
EUCOREP AGENT 

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 

Conclusie 
Niet ingedeeld als acuut toxisch. 
 

Corrosie/irritatie 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar 
alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten (> 1 < 2.5 mol EO) 

Blootstellings-
wijze 

Resultaat Me-
thode 

Blootstellings-
duur 

Tijds-
punt 

Soort Waardebepaling Opmerking 

Oog Irriterend voor de 
ogen; categorie 2 

    Literatuurstudie  

Huid Irriterend voor de 
ogen; categorie 2 

    Literatuurstudie  

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen 



Veiligheids informatie fiche 
Volgens verordening (EC) No. 1907/2006 

 
 
 
 
Handelsnaam:  EUCOREP AGENT 
Versie:    1 
Revisiedatum:   10.05.2021 
___________________________________________________________________________ 

Page 7 of 11 
 

 

Conclusie 
Niet ingedeeld als irriterend voor de huid. 
Niet ingedeeld als irriterend voor de ogen. 
Niet ingedeeld als irriterend voor de ademhalingswegen. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/huid 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 

Conclusie 
Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de huid. 
Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de ademhaling. 

Specifieke doelorganen toxiciteit 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 

Conclusie 
Niet ingedeeld als subchronisch toxisch. 

Mutageniteit in geslachtscellen (in vitro) 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 

Mutageniteit in geslachtscellen (in vivo) 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar 

Kankerverwekkendheid 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 

Giftigheid voor de voortplanting 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar 
Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen 

Conclusie CMR 
Niet ingedeeld als kankerverwekkend. 
Niet ingedeeld voor mutageniteit of genotoxiciteit. 
Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit of ontwikkelingstoxiciteit. 

Toxiciteit andere effecten 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 

Chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

 

EUCOREP AGENT 
Geen effecten bekend. 

 

 
 
12.1 Toxiciteit 

EUCOREP AGENT 
Geen (test)data over het mengsel beschikbaar. 
Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen. 

Conclusie 
Niet ingedeeld als milieugevaarlijk volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen testgegevens van component(en) beschikbaar. 

12.3 Bioaccumulatie 
EUCOREP AGENT 
Log Kow 

Methode Opmerking Waarde  Temperatuur  Waardebepaling 

 Niet van toepassing 
(mengsel) 

   

 

alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten (> 1 < 2.5 mol EO) 
Log Kow 

Methode Opmerking Waarde  Temperatuur  Waardebepaling 

 Geen gegevens be-
schikbaar 

   

Conclusie 
Geen testgegevens van component(en) beschikbaar. 

12.4 Mobiliteit in de bodem 
Bevat component(en) met vermogen tot mobiliteit in de bodem. 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Bevat geen component(en) die voldoet (voldoen) aan de PBT- en/of zPzB-criteria vermeld in bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

12.6 Andere schadelijke effecten 
EUCOREP AGENT 
Aardopwarmingsvermogen (GWP) 
Geen van de gekende componenten zijn opgenomen in de lijst van gefluoreerde broeikasgassen (Verorde-
ning (EG) nr. 517/2014). 

Ozonafbrekend vermogen (ODP) 
Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009) 

alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten (> 1 < 2.5 mol EO) 

Grondwater 
Grondwaterverontreinigend. 

 
 
 
 
De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de 
blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebrui-
ken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik. 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
13.1.1    Afvalvoorschriften 

De afvalcode moet worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de betrokken (mi-
lieu)autoriteiten. Kan beschouwd worden als niet-gevaarlijk afval volgens Verordening (EU) nr. 
1357/2014. 

13.1.2 Verwijderingsmethoden 

Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Niet in het riool of het milieu lozen. Naar 
een erkend afvalinzamelpunt brengen. 

13.1.3 Verpakking 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

 
 
14.1 UN-nummer 

Het product is geen gevaarlijke stof in het nationale/internationale transport langs de weg, via de spoorweg, 
op zee en in de lucht. 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

Het product is geen gevaarlijke stof in het nationale/internationale transport langs de weg, via de spoorweg, 
op zee en in de lucht. 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 
Het product is geen gevaarlijke stof in het nationale/internationale transport langs de weg, via de spoorweg, 
op zee en in de lucht. 

14.4 Verpakkingsgroep 
Het product is geen gevaarlijke stof in het nationale/internationale transport langs de weg, via de spoorweg, 
op zee en in de lucht. 

14.5 Milieugevaren 
Het product is geen gevaarlijke stof in het nationale/internationale transport langs de weg, via de spoorweg, 
op zee en in de lucht. 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Geen. 

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

Europese wetgeving: 
VOS-gehalte Richtlijn 2010/75/EU 

VOS-gehalte  Opmerking 
 Geen gegevens beschikbaar 

 
Nationale wetgeving Nederland 

EUCOREP AGENT 
Afvalidentificatie (Nederland)  LWCA (Nederland): KGA categorie 03 
Waterbezwaarlijkheid Onvoldoende gegevens beschikbaar 

 
Nationale wetgeving Duitsland 

EUCOREP AGENT 
WGK 1; Classificatie waterverontreinigend op basis van componenten volgens Verwaltungsvor-

schrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 27 juli 2005 (Anhang 4) 
Nationale wetgeving Frankrijk 

EUCOREP AGENT 
Geen gegevens beschikbaar. 

Nationale wetgeving België 
EUCOREP AGENT 

Geen gegevens beschikbaar. 
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RUBRIEK 16: Overige informatie: 

 

Andere relevante gegevens 
EUCOREP AGENT 

Geen gegevens beschikbaar. 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling vereist. 

 
 
 
 
Verdere informatie 

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker be-
staande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het 
product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander gebruik dan voor het in hoofdstuk 1 ge-
noemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen 
verantwoordelijk. 

Relevante wijzigingen 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) 
 

GHS Gevaaraanduiding van de inhoudstoffen 
- 

Bijkomende richtlijnen 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publi-
catie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheids-informatie-
blad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwer-king. De gege-
vens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt ge-mengd, vermengd of 
verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinforma-tieblad niet worden overge-
dragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op 
onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en 
vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeging en richtlijnen valt 
onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten. 
 

 


