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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : Biodiesel 

Productcode : 348/735 

Producttype : FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 

Productgroep : Handelsproduct 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

Functie of gebruikscategorie : 55/999 andere 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Gebruiksbeperkingen : Verdere voorgenomen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Fabrikant 
CGC Sunoil Biodiesel B.V. 

1e Bokslootweg 17 

NL- 7821 AT Emmen 

 

T: +31 (0)887 863 863          F: +31 (0)591 637 638 

info@sunoil-biodiesel.com     www.sunoil-biodiesel.com 

 

Contact: Mr. M.H.P. Garst     

T: +31 (0)6-55400242           m.garst@sunoil-biodiesel.com 

 

 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +31 (0)30 274 8888 (NVIC)  
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]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 
REACH) 

Niet ingedeeld 
 

 
 

 
  

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen onder normale omstandigheden. 
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing 

Tactiele waarschuwing : Niet van toepassing 
 
 

   
 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling 

: Indien gemorst, kan de vloer glad zijn. 

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 
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3.2. Mengsels 
 
 
 
 
 
 
 

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2 
  
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na inademing : Bij onwel voelen een arts raadplegen. Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Bij inhalatie 
van te veel schadelijke dampen, het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Raadpleeg een 
dokter. 

EHBO na contact met de huid : Wassen met water en zeep. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding 
uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Slachtoffer naar arts 
brengen als irritatie aanhoudt. 

EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Er worden wegens de niet indeling van het product geen uitzonderlijke symptomen verwacht. 

Symptomen/effecten na inademing : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan een lichte irritatie van de ademhalingswegen 
en van andere slijmvliezen veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), poeder, alcoholbestendig schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 
 

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

Brandgevaar : Mogelijk vorming van gevaarlijke dampen. Bij verhitting ontstaan giftige dampen. Brandbaar 
onder bepaalde omstandigheden. 

Explosiegevaar : Geen gegevens beschikbaar i.v.m. indirect explosiegevaar. 

Reactiviteit in geval van brand : Evolutie van de dampen. 

Gevaarlijke ontledingsproducten  in geval van 
brand 

: Mogelijk vorming van gevaarlijke dampen. Koolstofoxiden (CO, CO2). 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen brand : Met de wind mee benaderen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding  (zie rubriek 8). 

Overige informatie : Kan vrijgeven: Gevaarlijke verbrandingsproducten. Rook niet inademen. Voorkom lozing in het 
milieu. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, 
bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in 
geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof). 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling/persoonlijke bescherming". 

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling/persoonlijke bescherming". 

 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Drijft op water. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. 
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Reinigingsmethodes : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Morsvloeistof absorberen 
in absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet of zagemeel. Op de grond, bijeenvegen en 
opscheppen in geschikte containers. Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het 
gebruik van oplosmiddelen. 

Overige informatie : Het gemorste product kan gevaarlijk glad zijn. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13). RUBRIEK 7. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

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

Extra gevaren bij verwerking : Er zijn geen specifieke maatregelen vereist, onder het voorbehoud dat de algemene 
voorschriften inzake veiligheid en industriële hygiëne in acht worden genomen. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te 
vermijden. 

Hygiënische maatregelen : Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. Niet 
eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde 
delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te 
verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde 
kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Werkkleding en 
gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk wassen. 

 

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

Technische maatregelen : Zorg voor een adequate ventilatie. 

Opslagvoorwaarden : Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. Beschermen tegen vorst. Tegen hitte 
en directe zonnestralen beschermen. In de oorsponkelijke verpakking opslaan. 

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren. Oxiderende stoffen. 

Opslagtemperatuur : Opslaan bij omgevingstemperatuur 

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. 

Informatie over gemengde opslag : Bewaren verwijderd van sterke oxidatiemiddelen, sterke basen, sterke zuren. 

Opslagplaats : Beschermen tegen directe zonnestralen. Beschermen tegen vorst. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren. correct geëtiketteerd. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 
 

 
 

 

Wetgeving Europese Unie : Bevat geen componenten met specifieke grenswaarden voor de arbeidsplek. 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Zorg voor een geschikte ventilatie om de olienevel onder de geldende normen te houden. 
 

  

Bescherming van de handen: 

Geen onder normale omstandigheden 
 

Bescherming van de ogen: 

Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Zorg voor een huidbescherming die geschikt is voor de gebruiksomstandigheden 

  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Geen onder normale omstandigheden 
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Bescherming tegen thermische gevaren: 

Bij verhitten: ademluchttoestel. 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

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

Overige informatie: 

De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Gewone 
kleding van werkkleding gescheiden houden. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek 
waar mogelijk blootstelling plaatsvindt. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Hanteren in overeenstemming met goede 
industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Voorkomen : Olieachtig. 

Kleur : helder. 
  

Geur : Licht. 
  

Geurdrempelwaarde : niet toepasbaar, geur niet waarneembaar 
  

pH : Niet van toepassing 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : niet vastgesteld 
  

Smeltpunt : Niet van toepassing 
  

Vriespunt : niet vastgesteld 
  

Kookpunt : > 195 °C 
  

Vlampunt : > 164,5 °C 
  

Kritieke temperatuur : niet vastgesteld 

Zelfontbrandingstemperatuur : 261 °C +- 5°C 
  

Ontledingstemperatuur : niet vastgesteld 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : niet vastgesteld 
  

Dampspanning : 4,2 mbar (25°C) - 3.6 mbar (20°C) 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : niet vastgesteld 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dichtheid : 879,6 (860 - 900) kg/m³  De gegevens hebben betrekking op het hoofdbestanddeel (ISO 
12185) 

Oplosbaarheid : Water: < 0,023 mg/l 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : 3997 mm²/s (40°C) 
  

Viscositeit, dynamisch : 3347 mPa.s (30°C) 
  

Ontploffingseigenschappen : Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd. 
  

Oxiderende eigenschappen : Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend. 
  

Explosiegrenzen : Niet van toepassing 
 

 

9.2. Overige informatie 

Overige eigenschappen : Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze 
rubriek vermeld. 

Aanvullende informatie : Geen verdere informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen onder normale omstandigheden. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Oververhitting. Rechtstreeks zonlicht. Zie hoofdstuk 7. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

zuren en basen. Sterke zuren. Oxiderende stoffen. 
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

pH: Niet van toepassing 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

pH: Niet van toepassing 

Aanvullende informatie : Kan een geringe irritatie van de ogen veroorzaken 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

Aspiratiegevaar : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

Biodiesel 

Viscositeit, kinematisch 3997 mm²/s (40°C) 
  
 
 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen 

: Geen onder normale omstandigheden. Kan een geringe irritatie van de ogen veroorzaken. 

Overige informatie : Bij deskundige omgang en gebruik volgens de voorschriften veroorzaakt het product op grond 
van onze ervaring en de informatie waarover wij beschikken geen schadelijke effecten voor de 
gezondheid. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Voorkom lozing in het milieu. 

Ecologie - lucht : Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende 
ozonlaag afbrekende stoffen. 

Ecologie - water : Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen. 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Biodiesel 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. De gegevens hebben betrekking op het 
hoofdbestanddeel. 

 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Biodiesel 

Bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie. 
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12.4. Mobiliteit in de bodem 

Biodiesel 

Mobiliteit in de bodem niet vastgesteld 

Ecologie - bodem Er is geen informatie beschikbaar over het product. 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Bij deskundige omgang en gebruik volgens de voorschriften veroorzaakt het product op grond 
van onze ervaring en de informatie waarover wij beschikken geen schadelijke effecten voor de 
gezondheid. 

Aanvullende informatie : Geen andere effecten bekend 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. 

Afvalverwerkingsmethoden : Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften. 

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Niet in het riool of het milieu lozen. 

Aanbevelingen product / verpakking 
verwijdering 

: Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer gebruikt worden. Niet te reinigen 
verpakkingen in dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren. Lege verpakkingen zullen 
gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de plaatselijke 
voorschriften. 

Aanvullende informatie : Hanteer lege, niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als volle verpakkingen. Lege 
verpakkingen zullen gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de 
plaatselijke voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. VN-nummer 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Niet gereglementeerd 

- Transport op open zee 
  

Niet gereglementeerd 

- Luchttransport 
  

Niet gereglementeerd 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Niet gereglementeerd 

- Spoorwegvervoer 
  

Niet gereglementeerd 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 
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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 
 

   

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden 

: Geen verdere informatie beschikbaar. De inhoud van deze kaart ontslaat de gebruiker er niet 
van alle reglementaire bepalingen betreffende zijn activiteiten te kennen en na te leven. Hij is 
de enige verantwoordelijke voor het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het bij hem 
bekende gebruik van het product. 

 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Gebruikers moeten ervoor zorgen dat zij voldoen aan alle relevante lokale, provinciale of nationale wetgeving. 
 
 

 
 
 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

Vermelding van wijzigingen: 
CLP indeling en etikettering van het mengsel rapporteren. 
 

Afkortingen en acroniemen: 

ATE Schatting van de acute toxiciteit 

BCF Bioconcentratiefactor 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DPD Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten 

DSD Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect  

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

zPzB  Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 
 

Gegevensbronnen : Fabrikant/leverancier. Opmaak: Quick.MSDS Sprl - Belgium  info@quickmsds.de  +32 (0) 479 
469 465. 

Opleidingsadvies : Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de 
verpakking van het product staat omschreven. 

Overige informatie : Geen verdere informatie beschikbaar. 
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MSDS EU (REACH Annex II). 
 
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. 
 




