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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Hydroblocker 2K comp. B

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : + 32 70 245 245

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
België Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base -
Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen
over vergiftigingen: 070
245 245 (gratis, 24/7),
of indien onbereikbaar
tel. 02 264 96 30
(normaal tarief).

Nederland Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 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 conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 H302
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1,
Subcategorie 1B

H314

Ernstig oogletsel/oogirritatie,
Categorie 1

H318

Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317
Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2 H361fd
Acuut gevaar voor het aquatisch
milieu, Categorie 1

H400

Chronisch gevaar voor het aquatisch
milieu, Categorie 1

H410

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

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

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

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : 4-nonylfenol, vertakt; Reaction products for Itamine CA60; 3,6-

diazaoctaneethylenediamine; 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
Gevarenaanduidingen (CLP) : H302 - Schadelijk bij inslikken.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan
verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of
speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale
regelgeving.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.

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

3.2. Mengsels

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

Benzyl alcohol (CAS-Nr) 100-51-6
(EG-Nr) 202-859-9

25 – 50 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation),
H332
Eye Irrit. 2, H319

4-nonylfenol, vertakt
opgenomen als REACH kandidaat stof (Lineair en vertakt 4-
nonylfenol)

(CAS-Nr) 84852-15-3
(EG-Nr) 284-325-5
(EU Identificatie-Nr) 601-053-00-8

25 – 50 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361fd
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)

Reaction products for Itamine CA60 (CAS-Nr) 38294-64-3
(EG-Nr) 500-101-4

10 – 25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (CAS-Nr) 2855-13-2
(EG-Nr) 220-666-8
(EU Identificatie-Nr) 612-067-00-9

10 – 25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

3,6-diazaoctaneethylenediamine (CAS-Nr) 112-24-3
(EG-Nr) 203-950-6
(EU Identificatie-Nr) 612-059-00-5

5 – 25 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
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methanol (CAS-Nr) 67-56-1
(EG-Nr) 200-659-6
(EU Identificatie-Nr) 603-001-00-X
(REACH-nr) 01-2119433307-44

< 0,1 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation),
H331
STOT SE 1, H370

Specifieke concentratiegrenzen:
Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
methanol (CAS-Nr) 67-56-1

(EG-Nr) 200-659-6
(EU Identificatie-Nr) 603-001-00-X
(REACH-nr) 01-2119433307-44

( 3 ≤C < 10) STOT SE 2, H371
( 10 ≤C < 100) STOT SE 1, H370

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO na inademing : Onmiddellijk een arts/medische dienst raadplegen. De persoon in de frisse lucht

brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij een
ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing toepassen.

EHBO na contact met de huid : Na contact met de huid alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en de
huid onmiddellijk wassen met veel water. Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen. Uitspoelen met water, waarbij de ogen wijd
opengehouden moeten worden. Onmiddellijk een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Veel water laten drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts
raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen zijn toegestaan. Droog chemisch product, CO2, of waternevel of

standaard schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies : Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. Vermijd

dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Bluswater niet in de riolering of
oppervlaktewater laten lopen. Gooi brandresten en verontreinigd bluswater weg in
overeenstemming met officiële voorschriften.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Rubberlaarzen. Volledig
beschermende kleding. EN 469. Handschoenen. EN 659. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat. EN 137.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik

van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Product opruimen door het op te vegen of op te zuigen. Raadpleeg Rubriek 10 over

Niet-compatibele materialen.
Reinigingsmethodes : Grote gemorste plekken met een pomp of stofzuiger opzuigen. De resterende

vloeistof met zand of inert absorptiemateriaal opnemen en afvoeren naar een
veilige plaats. Voor de afvalverwerking van verontreinigde materialen, zie
paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".

Overige informatie : Zorg voor een adequate ventilatie.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken (8, 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

: Vermijd onnodige blootstelling. Inademing van
stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen
vermijden. Vermijd elektrostatische ontladingen. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plaats en in een goed gesloten

verpakking opslaan. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te
worden en rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Tegen vocht
beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

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

methanol (67-56-1)
EU Lokale naam Methanol
EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm
EU Aantekeningen Skin
EU Huid
EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
België Lokale naam Alcool méthylique # Methanol
België Grenswaarde (mg/m³) 266 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 200 ppm
België Kortetijdswaarde (mg/m³) 333 mg/m³
België Kortetijdswaarde (ppm) 250 ppm
België Bijkomende indeling D: la mention “D” signifie que la résorption de

l’agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux,
constitue une partie importante de l’exposition
totale. Cette résorption peut se faire tant par
contact direct que par présence de l’agent dans
l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de
opname van het agens via de huid, de
slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van
de totale blootstelling vormt. Deze opname kan
het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn
aanwezigheid in de lucht.

België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 133 mg/m³

1.

4-nonylfenol, vertakt (84852-15-3)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Langdurig - systemische effecten,
dermaal

7,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten,
inhalatie

0,5 mg/m³

PNEC (Water)
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4-nonylfenol, vertakt (84852-15-3)
PNEC aqua (zacht water) 0,000614 mg/l
PNEC aqua (zeewater) 0,000527 mg/l
PNEC (Sedimenten)
PNEC sediment (zoet water) 4,62 mg/kg droog gewicht
PNEC sediment (zeewater) 1,23 mg/kg droog gewicht
PNEC (Bodem)
PNEC bodem 2,3 mg/kg droog gewicht

methanol (67-56-1)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Acuut - systemische effecten, dermaal 40 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Acuut - systemische effecten, inhalatie 260 mg/m³
Acuut - lokale effecten, inhalatie 260 mg/m³
Langdurig - systemische effecten,
dermaal

40 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten,
inhalatie

260 mg/m³

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 260 mg/m³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Acuut - systemische effecten, dermaal 8 mg/kg lichaamsgewicht
Acuut - systemische effecten, inhalatie 50 mg/m³
Acuut - lokale effecten, inhalatie 50 mg/m³
Langdurig - systemische effecten,
inhalatie

50 mg/m³

Langdurig - systemische effecten,
dermaal

8 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 50 mg/m³
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 20,8 mg/l
PNEC aqua (zeewater) 2,08 mg/l
PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 1540 mg/l
PNEC (Sedimenten)
PNEC sediment (zoet water) 77 mg/kg droog gewicht
PNEC sediment (zeewater) 7,7 mg/kg droog gewicht
PNEC (Bodem)
PNEC bodem 3,18 mg/kg droog gewicht
PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie 100 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te
zijn in de nabijheid van elke plek waar mogelijk blootstelling plaatsvindt.

Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen. DIN EN 374. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende
de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof

Bescherming van de ogen:

hermetisch gesloten veiligheidsbril. DIN EN 166. Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.

Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. veiligheidsschoenen. EN ISO 20344. De handen en andere blootgestelde delen
wassen met zeep en water alvorens het werk te verlaten

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A. Indien door gebruik blootstelling door inademing mogelijk is, wordt
ademhalingsbescherming aanbevolen. Draag in geval van twijfel een halfgelaatsmasker volgens EN 529
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Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu. Controleer of de emissies voldoen aan alle geldende controlevoorschriften met betrekking tot
luchtverontreiniging. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : geelachtig.
Geur : Ammoniak-achtig.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid
(butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : > 100 °C
Vlampunt : > 100 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : 1,02
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid : Oplosbaar in organische oplosmiddelen.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log
Pow)

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : 200 mPa·s
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen polymerisatie.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging. Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met risico op openbarsten.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Reageert met water en vormt gassen of warmte. Reageert met oxiderende stoffen. vermijd contact met zuren. alcoholen.
Metalen. Aldehyden. ketonen. nitrieten. Koolwaterstoffen, gehalogeneerde. Acrylaten.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Ammoniak. Amines.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Schadelijk bij inslikken.
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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)

Hydroblocker 2K comp. B
LD50 oraal rat 790,69 mg/kg
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 20 mg/l

Benzyl alcohol (100-51-6)
LD50 oraal rat 1230 mg/kg
LD50 dermaal konijn 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 4,1 mg/l/4u

4-nonylfenol, vertakt (84852-15-3)
LD50 oraal rat 200 mg/kg
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg

3,6-diazaoctaneethylenediamine (112-24-3)
LD50 oraal rat 2500 mg/kg
LD50 dermaal konijn 550 mg/kg

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine  (2855-13-2)
LD50 oraal rat 1030 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402

(Acute Dermal Toxicity)
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5,01 mg/l

methanol (67-56-1)
LD50 oraal rat 100 mg/kg
LD50 oraal 1187 – 2769 mg/kg
LD50 dermaal rat 300 mg/kg
LD50 dermaal konijn 15800 – 17100 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 128,2 mg/l/4u
LC50 inhalatie rat (ppm) 64000 ppm/4h
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 3 mg/l/4u
LC50 inhalatie rat (Dampen - mg/l/4u) 128,2 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Bijtend
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Overgevoeligheid van de huid
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 : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het
ongeboren kind te schaden.

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)

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine  (2855-13-2)
LOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 160 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408

(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is

niet voldaan)
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Potentiële schadelijke effecten op de
menselijke gezondheid en mogelijke
symptomen

: Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij inademing. Irritatie van de luchtwegen en
andere slijmvliezen. De symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid,
vermoeidheid, spierzwakte en in extreme gevallen bewusteloosheid. Kan schadelijk
zijn in geval van contact met de huid. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut)
op korte termijn

: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

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

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

Benzyl alcohol (100-51-6)
LC50 vissen 1 10 mg/l Lepomis macrochirus
EC50 Daphnia 1 55 mg/l Daphnia magna

3,6-diazaoctaneethylenediamine (112-24-3)
LC50 vissen 1 > 100 mg/l
EC50 Daphnia 1 > 10 mg/l
EC50 72h algae 1 > 10 mg/l

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (2855-13-2)
LC50 vissen 1 110 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
EC50 Daphnia 1 23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h algae 1 37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h algae (2) > 50 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

Scenedesmus subspicatus)
LOEC (chronisch) 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronisch) 3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

methanol (67-56-1)
LC50 vissen 1 13500 – 17600 mg/l Lepomis macrochirus
EC50 Daphnia 1 18260 mg/l (OECD 202 methode)
EC50 96h algae (1) 22000 mg/l Selenastrum capricornutum
EC50 96h algae (2) 22000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 (algen) 16912 mg/l ulva pertusa
NOEC chronisch vis 7900 mg/l Oryzias latipes

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Benzyl alcohol (100-51-6)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

4-nonylfenol, vertakt (84852-15-3)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine  (2855-13-2)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

methanol (67-56-1)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Benzyl alcohol (100-51-6)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(Log Pow)

1,1

methanol (67-56-1)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) < 10
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(Log Pow)

-0,77

Bioaccumulatie Gering vermogen tot biologische accumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Hydroblocker 2K comp. B
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

Component
4-nonylfenol, vertakt (84852-15-3) 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

methanol (67-56-1) 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. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

brengen.
Afvalverwerkingsmethoden : Laten verwijderen door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Als gevaarlijk afval

afvoeren. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Aanbevelingen voor
afvalwaterverwijdering

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Naar een erkende afvalverwerker afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een
verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale,
regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

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

ADR IMDG IATA RID
14.1. VN-nummer
2735 2735 2735 2735
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
AMINEN, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G. /
POLYAMINEN, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G.

AMINES, LIQUID,
CORROSIVE, N.O.S.

Amines, liquid, corrosive,
n.o.s.

AMINEN, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G.

Omschrijving vervoerdocument
UN 2735 AMINEN,
VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
/ POLYAMINEN, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G. (Reaction
products for Itamine CA60; 3-
Aminomethyl 3,5,5-
trimethylcyclohexylamine), 8,
II, (E), MILIEUGEVAARLIJK

UN 2735 AMINES, LIQUID,
CORROSIVE, N.O.S. (Reaction
products for Itamine CA60; 3-
Aminomethyl 3,5,5-
trimethylcyclohexylamine; 4-
nonylphenol. branched), 8, II,
MARINE
POLLUTANT/ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS

UN 2735 Amines, liquid,
corrosive, n.o.s. (Reaction
products for Itamine CA60; 3-
Aminomethyl 3,5,5-
trimethylcyclohexylamine), 8,
II, MILIEUGEVAARLIJK

UN 2735 AMINEN,
VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
(Reaction products for
Itamine CA60; 3-
Aminomethyl 3,5,5-
trimethylcyclohexylamine), 8,
II, MILIEUGEVAARLIJK

14.3. Transportgevarenklasse(n)
8 8 8 8

14.4. Verpakkingsgroep
II II II II
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja

Mariene verontreiniging : Ja
Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Wegtransport
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 80
Oranje identificatiebord :

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E

- Transport op open zee
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E2
Nr. NS (Brand) : F-A
Nr. NS (Verspilling) : S-B

- Luchttransport
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 851
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 1L
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 855
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 30L
Bijzondere bepaling (IATA) : A3, A803

- Spoorwegvervoer
Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L
Gevarenidentificatienummer (RID) : 80

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

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):
3(a) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8
typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2,
en 2.15 typen A tot en met F

methanol

3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke
effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8
andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10

Hydroblocker 2K comp. B ; 4-nonylfenol,
vertakt ; 3,6-diazaoctaneethylenediamine
; 3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine  ; methanol

3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1

Hydroblocker 2K comp. B ; 4-nonylfenol,
vertakt ; 3,6-diazaoctaneethylenediamine
; 3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2,
ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van
categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare
gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1
of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI
bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

methanol

69. Methanol methanol

Bevat een stof van de kandidatenlijst van REACH met een concentratie van ≥ 0,1% of met een lagere specifieke limiet: Lineair
en vertakt 4-nonylfenol (EC 284-325-5, CAS 84852-15-3)

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Seveso Informatie : E1
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15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 4-nonylfenol, vertakt is aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : 4-nonylfenol, vertakt is 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

: 4-nonylfenol, vertakt is aanwezig

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

: 4-nonylfenol, vertakt is aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
methanol

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3
Acute Tox. 3 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), 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 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B
Skin Corr. 1C Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1
Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorie 1B
STOT SE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 1
STOT SE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 2
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301 Giftig bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331 Giftig bij inademing.
H332 Schadelijk bij inademing.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren

kind te schaden.
H370 Veroorzaakt schade aan organen.
H371 Kan schade aan organen) veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG)
1272/2008 [CLP]:
Acute Tox. 4 (Oral) H302 Op basis van testgegevens
Skin Corr. 1B H314 Berekeningsmethode
Eye Dam. 1 H318 Beoordeling door deskundigen
Skin Sens. 1 H317 Berekeningsmethode
Repr. 2 H361fd Beoordeling door deskundigen
Aquatic Acute 1 H400 Berekeningsmethode
Aquatic Chronic 1 H410 Berekeningsmethode

MSDS Reach Annex II DL-Chem

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.


