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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Parasilico Cleaner aerosol
Producttype : Aërosol

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Bestemd voor professionele gebruikers. Opgelet! - Vermijd blootstelling -

raadpleeg vóór gebruik de speciale aanwijzingen

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

Nederland Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum

Huispostnummer B.00.118
PO Box 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]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening
2015/830 (Bijlage II van REACH)
Aerosol, Category 1 H222;H229
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking H336
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

2.2. Etiketteringselementen

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

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : n-hexaan, cyclohexaan, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, <

5% n-hexane
Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
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H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen
boven 50 °C/122 °F
P261 - Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde
afvalverzamelingsinstallatie

Kinderveilige sluiting : Nee
Tastbare gevarenaanduidingen : Nee

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. Stof
Niet van toepassing

3.2. Mengsel

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

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical,
< 5% n-hexane

(CAS-nr) 64742-49-0
(EG nr) 921-024-6
(REACH-nr) 01-2119475514-35

>= 50 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

butaan (CAS-nr) 106-97-8
(EG nr) 203-448-7
(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119474691-32

10 - 25 Flam. Gas 1, H220
Compressed gas, H280

cyclohexaan (CAS-nr) 110-82-7
(EG nr) 203-806-2
(EU-Identificatienummer) 601-017-00-1
(REACH-nr) 01-2119463273-41

2,5 - 10 Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

n-hexaan (CAS-nr) 110-54-3
(EG nr) 203-777-6
(EU-Identificatienummer) 601-037-00-0
(REACH-nr) 01-2119480412-44

1 - 2,5 Flam. Liq. 2, H225
Repr. 2, H361f
Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Specifieke concentratiegrenzen:
Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
n-hexaan (CAS-nr) 110-54-3

(EG nr) 203-777-6
(EU-Identificatienummer) 601-037-00-0
(REACH-nr) 01-2119480412-44

(C >= 5) STOT RE 2, H373

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 : Bij een ongeval door inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten

rusten. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts
raadplegen. Indien nodig, zuurstof toedienen en kunstmatige ademhaling
toepassen.

EHBO na contact met de huid : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel wateren zeep.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

EHBO na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15
minuten.

EHBO na opname door de mond : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Een arts raadplegen
(indien mogelijk dit etiket tonen). GEEN braken opwekken. Mond met water
spoelen.

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

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). Indien de symptomen aanhouden, een arts
waarschuwen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch product. Koolstofdioxide. BC-poeder. Waternevel. AFFF-schuim.

BC-poeder.
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Explosiegevaar : Hitte kan druk en het openbarsten van de gesloten vaten veroorzaken, zodat het

vuur zich verspreidt en de kans op brandwonden en verwondingen groter wordt.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval
van brand

: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Rook 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 : Evacueren. 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, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. De ruimte

ventileren. Mengsel hoofdzakelijk samengesteld uit: Organische oplosmiddelen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
De geabsorbeerde stof in afsluitbare vaten doen. Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen. Waarschuw de
betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Schoonmaken met een reinigingsmiddel. Vermijd oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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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

: Zorg voor een geschikte ventilatie. Niet in een afgesloten ruimte hanteren. Niet
eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water,
alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Verontreinigde
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van

ontstekingsbronnen - niet roken. Vorstvrij opslaan. Opslaan in een droge en goed
geventileerde ruimte.

Opslagtemperatuur : 0 - 50 °C
Hitte- en ontvlammingsbronnen : Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. Tegen

zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC/122oF.
Opslagplaats : De vloeren dienen ondoordringbaar te zijn, bestand tegen vloeistoffen en

gemakkelijk schoon te maken.
Verpakkingsmateriaal : Product uitsluitend opslaan in oorspronkelijke verpakking :

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

n-hexaan (110-54-3)
EU IOELV TWA (mg/m³) 72 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm
België Grenswaarde (mg/m³) 72 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 20 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 72 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 50 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 144 mg/m³
cyclohexaan (110-82-7)
EU IOELV TWA (mg/m³) 700 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm
België Grenswaarde (mg/m³) 350 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 100 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 700 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1400 mg/m³
butaan (106-97-8)
België Grenswaarde (mg/m³) 1928 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 1000 ppm
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)
EU IOELV TWA (mg/m³) 1000 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 249 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 1000 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 249 ppm



Parasilico Cleaner aerosol
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830

26/11/2015 NL (Nederlands) 5/9

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Handschoenen. Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1. Beschermende
kleding. Gasmasker met filtertype A.

Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen van PVA. DIN EN 374. beschermende handschoenen.
De gebruikte handschoenen moet voldoen aan de specificaties van Richtlijn
89/686/EEG en de corresponderende norm EN 374. De handen wassen.
Beschermende handschoenen van nitrilrubber

Bescherming van de ogen : Aanraking met de ogen vermijden. Gebruik een spatbril als oogcontact door
opspatting mogelijk is. DIN EN 166. Veiligheidsbril. Niet in de ogen spuiten

Huid en lichaam bescherming : Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding. volledig
beschermingspak tegen chemische producten

Bescherming van de ademhalingswegen : 149. (FFP1). Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een
beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm
EN 14387) wordt gedragen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
De dampen niet inademen. Halfmasker. Stof-/aërosolmasker met filtertype P1. Bij
ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
deeltjesfilterapparaat (EN 143). Als de blootstelling de blootstellingslimiet kan
overschrijden, zijn enkel goedgekeurde ademhalingstoestellen met luchttoevoer of
autonome ademhalingstoestellen geschikt die met overdruk worden gebruikt

Overige informatie : Controleer of de emissies voldoen aan alle geldende controlevoorschriften met
betrekking tot luchtverontreiniging.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Aërosol
Kleur : Kleurloos
Geur : Licht oliegeur
pH : Niet van toepassing
Vlampunt : < 0 °C
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Zeer licht ontvlambare aerosol
Dampdruk bij 50 °C : Niet van toepassing
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : 0,657
Oplosbaarheid : Water: Onoplosbaar

9.2. Overige informatie
Minimale ontstekingsenergie : >= 30000 J
VOC-gehalte : 657 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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
Warmte. Open vuur. Ontstekingsbronnen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC/122oF.
Hoge temperatuur. Beschermen tegen bevriezing.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Onbekend.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. damp. Stikstofoxides.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

n-hexaan (110-54-3)
LD50 oraal rat 16000 mg/kg
LD50 dermaal konijn 3350 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 24 h ≥ 17,6 mg/l
LC50 inhalatie rat (ppm) 73680 ppm
cyclohexaan (110-82-7)
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (OECD 401 methode)
LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg (OECD 402 methode)
LC50 inhalatie rat (mg/l) 32880 mg/l (OECD 403 methode)
butaan (106-97-8)
LC50 inhalatie rat (Dampen - mg/l/4u) 658 mg/l/4u
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)
LD50 oraal rat ≥ 5840 mg/kg (OECD 401 methode)
LD50 dermaal konijn ≥ 2920 mg/kg (OECD 402 methode)
LC50 inhalatie rat (mg/l) 25,2 mg/l (OECD 403 methode)

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
pH: Niet van toepassing

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit
(eenmalige blootstelling)

: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit
(herhaalde blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
Potentiële schadelijke effecten op de
menselijke gezondheid en mogelijke
symptomen

: Blootstelling aan dampen van oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de
aangegeven blootstellingslimieten kan schadelijke gevolgen hebben voor de
gezondheid, zoals: Irritatie van de luchtwegen en andere slijmvliezen. Een landurig
of herhaald contact van dit product met de huid zal de natuurlijke oliën verwijderen
en huidontsteking veroorzaken. Kan leiden tot een aandoening van de nieren, de
lever en het centraal zenuwstelsel. De symptomen zijn onder andere hoofdpijn,
duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte en in extreme gevallen bewusteloosheid.
Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten. Risico
van ernstig onomkeerbaar letsel.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - water : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in het

riool of in waterlopen terecht laten komen.

n-hexaan (110-54-3)
LC50 vissen 1 96h 12,51 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
EC50 Daphnia 1 48h 2,1 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)
ErC50 (algen) 72h 9,29 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
cyclohexaan (110-82-7)
LC50 vissen 1 4,53 mg/l (OECD 203 methode)
EC50 Daphnia 1 48h 0,9 mg/l (OECD 202 methode)
ErC50 (algen) 72h 3,4 mg/l (OECD 201 methode)
NOEC chronisch  algen 0,925 mg/l (OECD 201 methode)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)
LC50 vissen 1 11,4 mg/l (OECD 203 methode)
EC50 Daphnia 1 3 mg/l (OECD 202 methode)
ErC50 (algen) 30 - 100 mg/l
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

n-hexaan (110-54-3)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is.
cyclohexaan (110-82-7)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is.
butaan (106-97-8)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)
Persistentie en afbreekbaarheid Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria). Zeer vluchtig. Will not

undergo hydrolysis.

12.3. Bioaccumulatie

n-hexaan (110-54-3)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 501
Bioaccumulatie niet bioaccumuleerbaar.
cyclohexaan (110-82-7)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 167
Log Pow 3,44
Bioaccumulatie niet bioaccumuleerbaar.
butaan (106-97-8)
BCF andere waterorganismen 1 33
Log Pow 2,89
Bioaccumulatie Bioaccumulatie niet erg waarschijnlijk.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)
Bioaccumulatie niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

butaan (106-97-8)
Log Koc 900
Ecologie - bodem Zeer vluchtig product.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)
Ecologie - bodem Zeer vluchtig.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Parasilico Cleaner aerosol
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
cyclohexaan (110-82-7) 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

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden : De verpakkingen volledig legen alvorens ze te verwijderen. Niet in het riool of in

waterlopen terecht laten komen.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Lege verpakkingen zullen gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in

overstemming met de plaatselijke voorschriften. Laten verwijderen door een
erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1. VN-nummer
1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
Omschrijving vervoerdocument
UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, (D), MILIEUGEVAARLIJK
14.3. Transportgevarenklasse(n)
2.1

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR) : 5F
Bijzondere bepaling (ADR) : 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E0
Verpakkingsinstructies (ADR) : P207, LP02
Bijzondere verpakkingsvoorschriften
(ADR)

: PP87, RR6, L2

Bijzondere voorschriften voor
gezamenlijke verpakking (ADR)

: MP9

Transportcategorie (ADR) : 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer -
Colli (ADR)

: V14

Bijzondere bepalingen voor het vervoer -
Laden, lossen en behandeling (ADR)

: CV9, CV12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer -
Behandeling (ADR)

: S2

Code tunnelbeperking (ADR) : D

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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

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

VOC-gehalte : 657 g/l
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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

: n-hexaan is aanwezig

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Aerosol 1 Aerosol, Category 1
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1
Compressed gas Gassen onder druk : Samengeperst gas
Flam. Gas 1 Ontvlambare gassen, Categorie 1
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H220 Zeer licht ontvlambaar gas
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

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.


