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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

DE-ICER AEROSOL

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam DE-ICER AEROSOL

Productnr. CDG300, CDG600, PLD600, JSB110, AOD300, AOD600, DPB600, EDI300, EDI600, 

FDI600, FID300, NDI311, NDI601, NDI604, PPD300, PPD600, SDI311, SDI600, 

SFD131, DPB300, ADI600, DIA003, FDI601, FID301, IDI612, NDI612, PRO600, 

RDI300

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

Geïdentificeerde 

toepassingen

Antivriesmiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

TETROSYL LIMITEDLeverancier

BEVIS GREEN WORKS

WALMERSLEY

BURY

BL9 6RE

0161 764 5981

0161 797 5899

info@tetrosyl.com

TETROSYL LIMITEDFabrikant:

BEVIS GREEN WORKS

WALMERSLEY

BURY

BL9 6RE

0161 764 5981

0161 797 5899

info@tetrosyl.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+44 (0) 161 764 5981

Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.Tel  030 274 88 88 Uitsluitend voor professionele hulpverleners.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische 

gevaren

Ontvl. aerosol 1 - H222

Gezondheid voor de 

mens

Niet geclassificeerd.

Milieu Niet geclassificeerd.
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Indeling (1999/45/EEG) F+;R12.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

2.2. Etiketteringselementen

Etiket Overeenkomstig (EC) No. 1272/2008

Signaalwoord Gevaar

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies,  de verpakking of het 

etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete 

oppervlakken. - Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen 

spuiten.

P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of 

verbranden.

P410+412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan 

temperaturen boven 50°C/122°F.

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

1,2-ETHAANDIOL 5.0 - <10.0%

CAS-nr.: 107-21-1 EG-nr.: 203-473-3

Indeling (67/548/EEG)

Xn;R22

Indeling (EG 1272/2008)

Acute Tox. 4 - H302

Registratienummer: 01-2119456816-28

AMMONIAK...% 0.1 - <0.3%

CAS-nr.: 1336-21-6 EG-nr.: 215-647-6

Indeling (67/548/EEG)

C;R34 

N;R50

Indeling (EG 1272/2008)

Huidcorr. 1B - H314

STOT eenm. 3 - H335

Aquat. acuut 1 - H400
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ETHANOL 10.0 - <20.0%

CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6

Indeling (67/548/EEG)

F;R11

Indeling (EG 1272/2008)

Ontvl. vlst. 2 - H225

IPA 3.0 - <5.0%

CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7

Indeling (67/548/EEG)

F;R11 

Xi;R36

R67

Indeling (EG 1272/2008)

Ontvl. vlst. 2 - H225

Oogirrit. 2 - H319

STOT eenm. 3 - H336

Registratienummer: 01-2119457558-25-XXXX

METHANOL 1.3258%

CAS-nr.: 67-56-1 EG-nr.: 200-659-6

Indeling (67/548/EEG)

F;R11 

T;R23/24/25,R39/23/24/25

Indeling (EG 1272/2008)

Ontvl. vlst. 2 - H225

Acute Tox. 3 - H301

Acute Tox. 3 - H311

Acute Tox. 2 - H330

STOT eenm. 1 - H370

Registratienummer: 01-2119433307-44

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED 3.0 - <5.0%

CAS-nr.: 68476-85-7 EG-nr.: 270-704-2

Indeling (67/548/EEG)

F+;R12.

Indeling (EG 1272/2008)

Ontvl. Gas 1 - H220

Press. Gas - H280

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Slachtoffer van de besmettingsbron verwijderen. 

Algemene eerste hulp,  rust,  warmte en frisse lucht. NB! Slachtoffer met het oog op eventuele vertraagde 

uitwerkingen ter observatie houden.

Inademing

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Door inademing van spuitnevel: zorg dat het 

slachtoffer frisse lucht krijgt en kalm blijft. Slachtoffer in de frisse lucht brengen en onder toezicht kalmeren. Ga 

evt. naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee.  Let er op dat de symptomen van longoedeem 

(ademnood) binnen 24 uur na blootstelling kunnen optreden. Laat onmiddellijk een ambulance komen.
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Inslikken

Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. Slachtoffer onder toezicht houden. Ga,  indien het 

slachtoffer zich onwel voelt naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee. Voor rust,  warmte en frisse 

lucht zorgen. Niet laten braken. Bij braken het hoofd laag houden,  zodat maagbraaksel niet in de longen kan 

komen.

Contact met de huid

Huid grondig wassen met zeep en water. Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met 

water en zeep. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen 

wijd opensperren. Wrijf niet in de ogen. Bij aanhoudende symptomen na het wassen onmiddellijk medische hulp 

inschakelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie

De ernst van de beschreven symptomen zal variëren,  afhankelijk van de concentratie en de duur van de 

blootstelling. NB! Slachtoffer met het oog op eventuele vertraagde uitwerkingen ter observatie houden.

Inademing

Kan astmatische ademhalingsproblemen veroorzaken. Organische oplosmiddelen kunnen bij overmatige 

blootstelling het centrale zenuwstelsel beïnvloeden,  en die duizeligheid en bedwelming,  bij zeer hoge 

concentraties bewusteloosheid en dood veroorzaken. Sufheid,  duizeligheid,  desoriëntatie,  draaierigheid. 

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. In hoge concentraties zijn dampen verdovend en 

kunnen zij hoofdpijn,  vermoeidheid,  duizeligheid en aantasting van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Kan leiden tot 

misselijkheid,  hoofdpijn,  duizeligheid en bedwelming. Ten gevolge van de fysieke aard van dit materiaal is het 

onwaarschijlijk dat het zal worden ingeslikt.

Contact met de huid

Langdurig contact kan roodheid,  irritatie en droge huid veroorzaken. Kan huidirritatie/eczeem veroorzaken.

Contact met de ogen

Extreme irritatie van ogen en slijmvliezen,  inclusief branden en tranen. Damp,  nevel of stof kan chronische 

oogirritatie of -beschadiging veroorzaken. Kan storingen in het gezichtsvermogen en ernstig oogletsel 

veroorzaken.

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

Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan,  inhalering van of opname 

van deze chemische stof. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

Gebruik: Schuim,  CO2 of poeder. Waternevel. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met 

eventuele andere chemicaliën.

Ongeschikte blusmiddelen

Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal,  aangezien die de brand verspreidt.

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

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Bij brand kunnen vergiftige gassen (CO,  CO2,  NOx) ontstaan. Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO,  CO2,  

NOx).
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Uitzonderlijke Brand- En Ontploffingsgevaren

Zeer licht ontvlambaar. Ernstig ontploffingsgevaar als dampen aan vlammen worden blootgesteld. Risico van 

explosie bij verwarming. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht bij de grond verspreiden naar 

ontstekingsbronnen. Kan aanzienlijke afstand afleggen naar ontstekingsbron en een vlam doen terugslaan. Hitte 

kan de containers doen ontploffen. Spuitbussen kunnen bij brand exploderen.

Specifieke gevaren

Bij sterke verhitting ontstaat overdruk,  die kan leiden tot explosief openspringen van de spuitbus. Dampen 

kunnen door een vonk,  een warm oppervlak of een gloeiend voorwerp ontvlammen. Dampen kunnen zelfs bij 

kamertemperatuur ontplofbare luchtmengsels vormen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale Brandbestrijdingsprocedures

Rekening houden met het opnieuw oplaaien van het vuur en rekening houden met explosiegevaar. Aan 

vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen. Aan 

vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden.

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 

MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Vermijd inademen van 

dampen en spuitnevel. Bij lekken: pas op voor gladde vloeren en oppervlakken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd afvoer naar riool,  grond en aquatisch milieu. Het product mag niet weggegooid worden in de natuur,  

maar moet volgens afspraak met de lokale autoriteiten verzameld en ingeleverd worden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. Indien lekkage niet gestopt kan worden,  het gebied 

ontruimen. Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken,  

vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Verwijder elke bron van ontsteking. Met absorberend,  

onbrandbaar materiaal in daarvoor geschikte houders verzamelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Zie paragraaf 13 voor 

informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

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

Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen. Alle ontstekingsbronnen elimineren. Bij langdurige 

blootstelling en/of hoge concentraties complete veiligheidsuitrusting dragen. Nauwgezette persoonlijke hygiëne 

is noodzakelijk. Handen en vuile plekken met water en zeep wassen,  voor het verlaten van de werkplaats. Niet 

eten,  drinken of roken tijdens gebruik. Vermijd inademing van dampen en spuitnevel en contact met de huid en 

ogen. Goed ventileren,  inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien 

luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is. Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie 

en/of respirator. Mechanische ventilatie of plaatselijk afzuigsysteem kan vereist zijn. Let op de toegestane 

blootstellingstermijn en minimaliseer de kans op inademing van dampen en nevel.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
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Weghouden van hitte,  vonken en open vuur. Rechtopstaand bewaren. Beschermen tegen materiële schade 

en/of wrijving. Spuitbussen: mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50°

C. Niet opslaan voor lange perioden of in grote hoeveelheden. Bewaren op een koele en goed geventileerde 

plaats. Op een droge plaats bewaren. Niet bewaren in de buurt van warmtebronnen of blootstellen aan hoge 

temperaturen.

Opslag Classificatie

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING

8.1. Controleparameters

STD TGG - 15 MinTGG - 8 UurNaam Aanduidingen

10  mg/m3MAC 104  mg/m31,2-ETHAANDIOL  H

18  mg/m3WEL 25  mg/m3AMMONIAK...%

260  mg/m3MAC 1900  

mg/m3
ETHANOL  H

250  ppm 650  mg/m3MACIPA

200  ppm 260  mg/m3MAC 400  ppm 520  mg/m3METHANOL  H

1000  ppm 1800  

mg/m3

MACPETROLEUM GASES, LIQUEFIED

WEL = Workplace Exposure Limit.

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

H = Gevaar van huidabsorptie

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermende uitrusting

Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van spuitnevel tot 

minimum beperken. Voor hoge concentraties ontploffingsbestendige ventilatie verschaffen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

Bescherming van de handen

Geen specifieke handbescherming vermeld,  maar het is raadzaam handschoenen te dragen.

Bescherming van de ogen

Goedgekeurde,  nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar.

Andere Beschermingsmiddelen

Oogspoelstation verschaffen. Geschikte kleding dragen om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen.
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Hygiënische maatregelen

Was werkkleding vóór hergebruik. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten,  roken en 

gebruiken van het toilet. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Direct wassen met water en zeep bij 

huidbesmetting. NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Niet eten,  drinken of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Aërosol.

Kleur Blauw.

Geur Ammoniak.

Oplosbaarheid Oplosbaar in water.

Beginkookpunt en kooktraject (°C)

Technisch niet haalbaar.

Smeltpunt (°C) -25°C

Relatieve dichtheid 0.960

Dampdichtheid (lucht=1)

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Dampspanning

Niet bepaald.

Verdampingssnelheid

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

pH-Waarde, Geconc. 

Oplossing

11.0

Viscositeit 1 cP 20°C

Thermische ontledingstemperatuur (°C)

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Geurdrempel, Laag

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Geurdrempel, Hoog

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Vlampunt (°C)

Technisch niet haalbaar.

Zelfontstekingstemperatuur (°C)

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Brandbaarheidsgrens: - Laag (%)

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Brandbaarheidsgrens - Hoog (%)

Niet bepaald.

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Verdelingscoëfficiënt 

(N-Octanol/Water)

Niet bepaald.

-1.36

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Oxiderende eigenschappen

Niet bepaald.

9.2. Overige informatie
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Geen.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Er zijn geen specifieke reactiviteitsgevaren verbonden met dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale temperatuursomstandigheden en aanbevolen gebruik.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet van toepassing

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte,  vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht 

vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te Vermijden Materialen

Geen incompatibele groepen genoteerd.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxische Dosis 1 - LD 50

6000-13000 mg/kg (oraal rat)

Toxische Dosis 2 - LD 50

>22270 mg/kg (oraal rat)

Kankerverwekkendheid:

Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat deze carcinogeen zijn.

Giftigheid voor de voortplanting:

Geen aanwijzingen voor reproductietoxiciteit in dieronderzoeken

Doel Organen

Centraal zenuwstelsel

Onderdrukking van het centrale zenuwstelsel,  waaronder narcose effecten zoals slaperigheid,  narcose,  

verminderde oplettendheid,  verlies van reflexen,  gebrek aan coördinatie en duizeligheid.

Doel Organen

Huid

Morfologische veranderingen die potentieel omkeerbaar zijn maar voorzien in duidelijk bewijs voor aanzienlijk 

disfunctioneren van organen.

Gevaar bij inademing:

Niet relevant gezien de vorm van het product.

Algemene informatie

Aanhoudend en herhaald contact met oplosmiddelen gedurende een lange periode kan tot permanente 

gezondheidsproblemen leiden.
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Inademing

Niet relevant bij een normale werktemperatuur. Bij verhitting kunnen irriterende dampen ontstaan.

Inslikken

Schadelijk bij inslikken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken.

Contact met de huid

Licht irriterende werking.

Contact met de ogen

Irriterend voor de ogen.

Gezondheidswaarschuwingen

Deze chemische stof kan gevaarlijk zijn indien ingeademd en/of aangeraakt.

Wijze Van Opname

Inademing. Contact met de huid en/of ogen.

Doel Organen

Centraal zenuwstelsel Ogen Huid

Medische Symptomen

Huidirritatie. Irritatie van ogen en slijmvliezen. Depressie van centraal zenuwstelsel. Sufheid,  duizeligheid,  

desoriëntatie,  draaierigheid.

Medische Overwegingen

Huidkwalen en allergieën. Reeds bestaande oogproblemen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit

De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet 

dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu.

12.1. Toxiciteit

LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l 18000-46000 (Ethanediol) mg/l

Acute toxiciteit - Vissen

Niet bekend.

EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l 46300-51100 (Ethanediol) mg/l

Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren

Niet bekend.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid

Het product is bioafbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie

Niet bioaccumulatief.

Verdelingscoëfficiënt

Niet bepaald. -1.36

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Coëfficiënt adsorptie/desorptie

Niet bekend.
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet geclassificeerd als PBT/zPzB volgens huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie

Afvalstoffen worden als gevaarlijk afval geclassificeerd. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen,  

volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden 

verwerkt. Lozingsprocedures moeten in lijn met plaatselijk geldende reguleringen zijn en door een 

milieudeskundige zijn goedgekeurd.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1. VN-nummer

UN-NR. (ADR/RID/ADN) 1950

UN-NR. (IMDG) 1950

UN-NR. (ICAO) 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam AEROSOLS

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN Klasse 2.1

ADR/RID/ADN Klasse Class 2

ADR-Etiket Nr 2.1

IMDG Klasse 2.1

ICAO Klasse/Divisie 2.1

Etiket Voor Vervoer

FLAMMABLE
GAS

2

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN 

Verpakkingsgroep

#

IMDG Verpakkingsgroep #

ICAO Verpakkingsgroep #

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging

Nee.
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

EMS F-D,  S-U

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

EU-Wetgeving

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de 

registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH),  

tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,  houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 

1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,  

93/67/EEG,  93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,   inclusief wijzigingen. 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,  inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Herzieningscommentaar

N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan.

Herzieningsdatum 11/09/2013

Herziening 15

Vervangt datum 12/06/2012 V14

Status 

Veiligheidsinformatieblad

Toegelaten.

Volledige tekst van risicozinnen

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.R67

Irriterend voor de ademhalingswegen.R37

Irriterend voor de ogen.R36

Licht ontvlambaarR11

Schadelijk bij inslikken.R22

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.R23/24/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de 

huid en opname door de mond.

R39/23/24/25

Veroorzaakt brandwonden.R34

Zeer licht ontvlambaar.R12

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.R50
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Volledige gevarenaanduidingen

Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.H280

Dodelijk bij inademing.H330

Giftig bij inslikken.H301

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H335

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.H336

Licht ontvlambare vloeistof en damp.H225

Schadelijk bij inslikken.H302

Vergiftig bij aanraking met de huid.H311

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.H314

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H319

Veroorzaakt schade aan organen <<Organs>> .H370

Zeer giftig voor in het water levende organismen.H400

Zeer licht ontvlambaar gas.H220

Zeer licht ontvlambare aerosol.H222


