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

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. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
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 Antigifcentrum

c/o Hôpital Central de la Base -
Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen
over vergiftigingen: 070
245 245 (gratis, 24/24),
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]
Niet ingedeeld

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

2.2. Etiketteringselementen

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

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

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
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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]

Proprietary blend of esters (CAS-Nr) proprietary 4 - 7 Niet ingedeeld

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (CAS-Nr) 27138-31-4
(EG-Nr) 248-258-5
(REACH-nr) 01-2119529241-49

< 1,5 Aquatic Chronic 3, H412

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen. Nooit bij

een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond.
EHBO na inademing : Breng het slachtoffer in de frisse lucht.
EHBO na contact met de huid : Gebruik geen oplos- of verdunningsmiddelen. Onmiddellijk met overvloedig water

wassen.
EHBO na contact met de ogen : Uitspoelen met water, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden.

Contactlenzen verwijderen. Een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).
EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Niet laten braken.

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

: Roodheid van het oogweefsel. Irriterend voor de ogen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Poeder. Verneveld water. Alcoholbestendig schuim.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Het product is niet ontvlambaar.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval
van brand

: damp. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Stikstofoxides.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Overbodig

personeel weg laten gaan. Rook en/of dampen afkomstig van vuur of ontbinding
niet inademen.

Blusinstructies : Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.
Overige informatie : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater

terechtkomt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering
of open water terechtkomt.
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel, zoals zand en zaagsel.

Vervuilde stoffen verwijderen conform de geldende wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

: Contact met de huid en de ogen vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.
Opslagtemperatuur : 5 - 25 °C
Informatie betreffende gemengde opslag : Bewaren verwijderd van sterke oxidatiemiddelen, sterke basen, sterke zuren.
Opslagplaats : Beschermen tegen bevriezing. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Bescherming van de handen:

Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik en bij alle sporen van slijtage of perforatie. Gelieve de door de
fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof. De
doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden

Type Materiaal Permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Wegwerphandschoenen Nitrilrubber 6 (> 480 minuten) > 0,1 EN 374

Bescherming van de ogen:

Type Gebruik Kenmerken Norm

Veiligheidsbril met zijbescherming EN 166

Huid en lichaam bescherming:

Licht beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.
Beperking van de blootstelling van de consument:
Contact met de huid en de ogen vermijden.
Overige informatie:
De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te
verlaten.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Visceus. Pasta
pH : 7,7 - 8,5
Vlampunt : > 100 °C
Relatieve dichtheid : 1,6 - 1,64
Oplosbaarheid : Water: Oplosbaar

9.2. Overige informatie
VOC-gehalte : 3 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

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

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te voorkomen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofoxiden (CO, CO2).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
LD50 oraal rat 3914 mg/kg
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 200 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: 7,7 - 8,5

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: 7,7 - 8,5

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk,
2 jaar)

90 d 1000 mg/kg lichaamsgewicht

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 1000 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld
Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
LC50 vissen 1 3,7 mg/l Pimephalis Promelas
EC50 Daphnia 1 19,3 mg/l
EC50 72h algae 1 4,9 mg/l
ErC50 (algen) 72 h 4,9 mg/l
NOEC chronisch  algen 1 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Paracryl FR
Persistentie en afbreekbaarheid Niet biologisch afbreekbaar.
DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 6,5 g O₂/g stof
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 2,23 g O₂/g stof
Biodegradatie 28d 87 %

12.3. Bioaccumulatie

Paracryl FR
Bioaccumulatie Geen bioaccumulatie.
DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) < 200
Log Pow 3,9
Log Kow 3,9

12.4. Mobiliteit in de bodem

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (27138-31-4)
Mobiliteit in de bodem 3,6
Oppervlaktespanning 61 mN/m bij 20°C
Log Koc 3981

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Paracryl FR
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) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Ecologie - afvalstoffen : Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR

ADR
14.1. VN-nummer
Niet van toepassing
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee
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ADR
Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Geen gegevens beschikbaar

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. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als
gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van
de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr.
1272/2008

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE

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

DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

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

VOC-gehalte : 3 g/l

15.1.2. 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 aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

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.


