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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : RESACRYL 

Productgroep : Verf 
 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,industrieel gebruiik 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Libert Paints nv.  
Langerbruggekaai 6 
9000 Gent - BELGIUM 
T 00 32 9 216 88 70 - F 00 32 9 226 61 81 
MSDS@Libertpaints.com 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : 070/245.245 (B) 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie 

Aquatic Acute 1 H400   
   

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS09 

     

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevaarlijke bestanddelen : TERBUTRYN, ZINC OXIDE, PYRITHIONZINC 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P273 - Voorkom lozing in het milieu 
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen 
BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Voorzichtig wassen met veel water en zeep 

EUH zinnen : EUH208 - Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON(2634-33-5). Kan een allergische reactie 
veroorzaken 

 

   
 

 

 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling 

: Behandeld met biocide. Bevat werkzame stoffen Terbutryne en Pyrithionzinc - Actie : 
schimmeldodend en algendodend. 

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
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Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

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

PYRITHIONZINC (CAS-nr) 13463-41-7 
(EG nr) 236-671-3 
(REACH-nr) 01-
2119511196-46 

< 1 T; R23 
Xn; R22 
Xi; R41 
N; R50 
 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
H331 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 

ZINC OXIDE (CAS-nr) 1314-13-2 
(EG nr) 215-222-5 
(EU-Identificatienummer) 
030-013-00-7 
(REACH-nr) 01-
2119463881-32 

< 1 N; R50/53 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

AMMONIAKOPLOSSING (CAS-nr) 1336-21-6 
(EG nr) 215-647-6 
(EU-Identificatienummer) 
007-001-01-2 
(REACH-nr) 01-
2119488876-14 

< 1 C; R34 
N; R50 
 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 

TERBUTRYN (CAS-nr) 886-50-0 
(EG nr) 212-950-5 

< 1 N; R50/53 
Xn; R22 
 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 

1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON (CAS-nr) 2634-33-5 
(EG nr) 220-120-9 
(EU-Identificatienummer) 
613-088-00-6 

< 1 Xn; R22 
Xi; R41 
Xi; R38 
R43 
N; R50 
 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist), 
H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen: 
DSD/DPD 

Specifieke concentratiegrenzen: 
CLP calculator 

AMMONIAKOPLOSSING (CAS-nr) 1336-21-6 
(EG nr) 215-647-6 
(EU-Identificatienummer) 007-001-
01-2 
(REACH-nr) 01-2119488876-14 

(5 =< C < 10) Xi;R36/37/38 
(C >= 10) C;R34 

(C >= 5) STOT SE 3, H335 

1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON (CAS-nr) 2634-33-5 
(EG nr) 220-120-9 
(EU-Identificatienummer) 613-088-
00-6 

(C >= 0,05) R43 (C >= 0,005) EUH208 
(C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317 

 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 
  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts 
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. 

EHBO na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en 
vervolgens afspoelen met warm water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel 
water en zeep wassen. 

EHBO na contact met de ogen : onmiddellijk de ogen grondig spoelen met water gedurende minstens 15 minuten . Medische 
hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN 
braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. Een dokter laten komen. 

 

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 

geen. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Koolstofdioxide. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Niet brandbaar. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Afschermen van rioleringen, kelders en werkputten en elke plaats waar de ophoping gevaarlijk 
kan zijn. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Lozing stilleggen. De ruimte ventileren. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water 
binnendringt. Voorkom lozing in het milieu. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, 
aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens 
plaatselijke/landelijke voorschriften. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige 
manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale 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 

: Vermijd onnodige blootstelling. Onmiddellijk verwijderen van produkt. 

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, 
drinken, roken of het werk te verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit 
product. 

 

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

Opslagvoorwaarden : In de oorsponkelijke verpakking opslaan. De vaten gesloten houden als ze niet worden 
gebruikt. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde 
plaats verwijderd van : heat sources and direct sunlight. uitstluitend in de oorspronkelijke 
verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten 
gesloten houden. 

Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

De technische richtlijnen raadplegen voor het gebruik van deze stof/mengsel. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

AMMONIAKOPLOSSING (1336-21-6) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 14 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 36 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

EU Aantekeningen (ammonia, anhydrous) 
 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. 

Bescherming van de handen : Draag beschermende handschoenen. Neem contact op met uw leverancier om te kiezen uit de 
meest geschikte beschermende handschoenen. Bij herhaald of langdurig contact 
handschoenen dragen 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Variabel. 
  

Geur : karakteristiek. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : 8,4 - 9 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : niet van toepassing 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dichtheid : 1,28 - 1,38 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : > 60,5 mm²/s 
  

Viscositeit, dynamisch : 112 Krebs 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 

VOC-gehalte : < 30 g/l 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Niet vastgesteld. Stabiel onder aanbevolen hantering en opslag voorwaarden (zie punt 7). 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Niet vastgesteld. Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 

AMMONIAKOPLOSSING (1336-21-6) 

LD50 oraal rat 350 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 7035 mg/m³ 
 

ZINC OXIDE (1314-13-2) 

LD50 oraal rat > 15000 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5,7 mg/l/4u 
 

PYRITHIONZINC (13463-41-7) 

LD50 oraal rat 269 mg/kg 
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PYRITHIONZINC (13463-41-7) 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 1,03 mg/l/4u 
 

1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON (2634-33-5) 

LD50 oraal rat 675,3 mg/kg 

LD50 oraal 175 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 0,25 mg/l/4u 
 

TERBUTRYN (886-50-0) 

LD50 oraal rat 1470 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5,34 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 8,4 - 9 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: 8,4 - 9 

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) 

: Niet ingedeeld 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RESACRYL  

Viscositeit, kinematisch > 60,5 mm²/s 
  
 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen 

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
 

 

AMMONIAKOPLOSSING (1336-21-6) 

LC50 vissen 1 0,89 mg/l 

EC50 Daphnia 1 110 mg/l 
 

ZINC OXIDE (1314-13-2) 

LC50 vissen 1 1,1 mg/l 

EC50 Daphnia 1 2,2 mg/l 48u 

EC50 andere waterorganismen 1 0,17 mg/l 
 

PYRITHIONZINC (13463-41-7) 

LC50 vissen 1 0,0026 mg/l 

EC50 Daphnia 1 0,0082 mg/l 

EC50 andere waterorganismen 1 0,028 mg/l 
 

1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON (2634-33-5) 

LC50 vissen 1 1,9 mg/l 96u 

LC50 vissen 2 19 mg/l 96u 

ErC50 (algen) 0,053 mg/l 72u 

ErC50 (andere waterplanten) 0,032 mg/l 72u 
 

TERBUTRYN (886-50-0) 

LC50 vissen 1 1,01 mg/l 96u 

EC50 Daphnia 1 2,66 mg/l 48u 

EC50 andere waterorganismen 1 0,013 mg/l 168u 

NOEC (chronisch) 0,84 mg/l 

NOEC chronisch schaaldieren 1,3 mg/l 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

RESACRYL  

Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld. 
 

1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON (2634-33-5) 

Biodegradatie 24 % 
 

12.3. Bioaccumulatie 

RESACRYL  

Bioaccumulatie Niet vastgesteld. 
 

PYRITHIONZINC (13463-41-7) 

Log Pow 0,97 
 

1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON (2634-33-5) 

BCF vissen 1 3,2 

Log Pow 1,19 
 

TERBUTRYN (886-50-0) 

Log Pow 3,65 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. VN-nummer 

VN-nr (ADR) : 3082 

VN-nr (IMDG) : 3082 

VN-nr (IATA) : 3082 

VN-nr (ADN) : Niet van toepassing 

VN-nr (RID) : 3082 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IATA) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains ammonia 
solution, Pyrithionzinc) 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 

Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. ((bevat ammoniak oplossing, 
Pyrithionzinc)), 9, III, (E) 

Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 3082, 9, III, MARIENE VERONTREINIGING/MILIEUGEVAARLIJK 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 9 

Gevaarsetiketten (ADR) : 9 

 

 : 

 

   

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 9 
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 : 

 

   

IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

 : 

 

   

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

 : 

 

   

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : 9 

Gevaarsetiketten (RID) : 9 

 

 : 

 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : III 

Verpakkingsgroep (IMDG) : III 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Ja 

Mariene verontreiniging : Ja 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Classificeringscode (ADR)  : M6 

Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 335, 601 

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5l 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1 

Voertuig voor vervoer van tanks : AT 

Transportcategorie (ADR) : 3 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90 

Oranje identificatiebord : 

 

Code tunnelbeperking (ADR) : E 

- Transport op open zee 
  

Transportreglementering (IMDG) : Drums/vaten/houders < 30L : Transport in overeenstemming met paragraaf 2.3.2.5 van het 
IMDG. 
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- Luchttransport 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Niet onderworpen aan ADN : Nee 

- Spoorwegvervoer 
  

Vervoer verboden (RID) : Nee 
 

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 : < 30 g/l 
 

 
  

 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 
 

 
 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 

 

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Overige informatie : Geen. 
 
 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 

Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2 

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de 
luchtwegen 

H301 Giftig bij inslikken 

H302 Schadelijk bij inslikken 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H330 Dodelijk bij inademing 

H331 Giftig bij inademing 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

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 
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SDS EU (REACH bijlage II) 

 
De informatie in elk datablad is gebaseerd op de beschikbare gegevens op dat moment en wordt verondersteld nauwkeurig te zijn op basis van die gegevens.  Het wordt ter beschikking gesteld, 
onafhankelijk van enige verkoop van het product, met als doel de communicatie van mogelijke gevaren. Het is niet bedoeld om informatie over productresultaten weer te geven, en geen expliciete 
of impliciete garantie van welke aard is gemaakt met betrekking tot het product, de onderliggende gegevens of de hierin opgenomen informatie. U wordt dringend verzocht data sheets te verkrijgen 
voor alle producten die u koopt, verwerkt, gebruikt of verdeelt, en u wordt aangemoedigd om diegenen die in contact komen met deze producten over deze informatie te adviseren. 
Dit MSDS blad is bedoeld als een korte samenvatting van onze kennis en een begeleiding met betrekking tot het gebruik van dit materiaal. De hier opgenomen informatie is samengesteld op basis 
van bronnen door Libert Paints nv. sa. beschouwd als betrouwbaar en is correct naar de kennis van de vennootschap. Het is niet bedoeld als een all-inclusive document over wereldwijde gevaren 
regelgeving communicatie. 
 


