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dodecyldimethylamineoxide EG: 216-700-6
CAS-nummer: 1643-20-5

≤5 Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1]

natriumhypochloriet REACH #: 01-2119488154-34

EG: 231-668-3

CAS-nummer: 7681-52-9
Index: 017-011-00-1

<2.5 C; R34

R31
N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
EUH031

[1]

natriumhydroxide REACH #: 01-2119457892-27

EG: 215-185-5
CAS-nummer: 1310-73-2
Index: 011-002-00-6

≤3 C; R35 Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

[1]
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Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

WaardeWaarde Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

Detailmethode

DetailmethodeDetailmethode
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

beschermingbescherming

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de Bescherming van de 

handen

handen

handen

handen

handen

handen

handenhanden

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 
resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 

Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende 
eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 

eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier 
gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk gespecificeerde parameters.  Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende 

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,

handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,handschoenfabrikanten.  In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen,
kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.
> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.> 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 
de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.  Indien 

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,

contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,
tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 

chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.  Indien gevaar bestaat voor 
inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.

inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.inademing, kan in plaats daarvan een volgelaatsmasker noodzakelijk zijn.
Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

Bescherming van de ogen/

Bescherming van de ogen/

Bescherming van de ogen/

Bescherming van de ogen/

Bescherming van de ogen/

Bescherming van de ogen/

Bescherming van de ogen/Bescherming van de ogen/

het gezicht

het gezicht

het gezicht

het gezicht

het gezicht

het gezicht

het gezichthet gezicht
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:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

Bescherming van de huid

Bescherming van de huid

Bescherming van de huid

Bescherming van de huid

Bescherming van de huid

Bescherming van de huid

Bescherming van de huidBescherming van de huid

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 
van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  Aanbevolen: chemisch 

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpakresistent beschermpak

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming

LichaamsbeschermingLichaamsbescherming :

:

:

:

:

:

::
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Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 

dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm.  Gas-/stofmaskers moeten 
worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een 

worden gebruikt in overeenstemming met een worden gebruikt in overeenstemming met een 
ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en 

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de 

Bescherming van de Bescherming van de 

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegen

ademhalingswegenademhalingswegen

:

:

:

:

:

:

::

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpak

resistent beschermpakresistent beschermpak
:

:

:

:

:

:

::

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van 

Beheersing van Beheersing van 

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstelling

milieublootstellingmilieublootstelling

:

:

:

:

:

:

:: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 
milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

brengen tot een aanvaardbaar niveau.brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbescherming

Overige huidbeschermingOverige huidbescherming Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 
moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 
risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 
deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

>100°C

>100°C

>100°C

>100°C

>100°C

>100°C

>100°C>100°C

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestand

Fysische toestandFysische toestand

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespunt

Smelt-/vriespuntSmelt-/vriespunt

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktraject

Beginkookpunt en kooktrajectBeginkookpunt en kooktraject

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.

Vloeistof.Vloeistof.

<0°C

<0°C

<0°C

<0°C

<0°C

<0°C

<0°C<0°C

Karakteristiek.

Karakteristiek.

Karakteristiek.

Karakteristiek.

Karakteristiek.

Karakteristiek.

Karakteristiek.Karakteristiek.Geur

Geur

Geur

Geur

Geur

Geur

GeurGeur

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.

pH, ca.pH, ca.

Karakteristieke grondstof kleur

Karakteristieke grondstof kleur

Karakteristieke grondstof kleur

Karakteristieke grondstof kleur

Karakteristieke grondstof kleur

Karakteristieke grondstof kleur

Karakteristieke grondstof kleurKarakteristieke grondstof kleurKleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

KleurKleur

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid

VerdampingssnelheidVerdampingssnelheid Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

Vlampunt

VlampuntVlampunt Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.513.5

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste 

Bovenste/onderste Bovenste/onderste 
ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of 

ontvlambaarheids- of ontvlambaarheids- of 

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaarden

explosiegrenswaardenexplosiegrenswaarden
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:
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9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

Voorkomen

VoorkomenVoorkomen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappenRUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaarheid (vast, gas)Ontvlambaarheid (vast, gas) :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Datum van uitgave/Revisie datum : 8/157/8/2016 4/18/2016Datum vorige uitgave : Versie : 1

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri ReinigerPeri Reiniger

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappenRUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

Dampspanning

DampspanningDampspanning

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.

Relatieve dichtheid, ca.Relatieve dichtheid, ca.

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

Dampdichtheid

DampdichtheidDampdichtheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

OplosbaarheidOplosbaarheid

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.081.08

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur

ZelfontbrandingstemperatuurZelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

Viscositeit

ViscositeitViscositeit Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-

Verdelingscoëfficiënt: n-Verdelingscoëfficiënt: n-

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/water

octanol/wateroctanol/water

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingseigenschappen

OntploffingseigenschappenOntploffingseigenschappen
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::
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:
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:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappenOxiderende eigenschappen :

:

:

:

:

:

::

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie

9.2 Overige informatie9.2 Overige informatie

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

Ontledingstemperatuur

OntledingstemperatuurOntledingstemperatuur :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

Bepaling

BepalingBepaling Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverd

Product zoals geleverdProduct zoals geleverd

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoud

VOS inhoudVOS inhoud

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluitingZonder volume uitsluiting
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2.3 g/l

2.3 g/l

2.3 g/l

2.3 g/l

2.3 g/l

2.3 g/l

2.3 g/l2.3 g/l
0.21 % (gewicht/gewicht)

0.21 % (gewicht/gewicht)

0.21 % (gewicht/gewicht)

0.21 % (gewicht/gewicht)

0.21 % (gewicht/gewicht)

0.21 % (gewicht/gewicht)

0.21 % (gewicht/gewicht)0.21 % (gewicht/gewicht)
Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluiting

Zonder volume uitsluitingZonder volume uitsluiting

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 

10.6 Gevaarlijke 10.6 Gevaarlijke 

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproducten

ontledingsproductenontledingsproducten

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 

10.4 Te vermijden 10.4 Te vermijden 

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandigheden

omstandighedenomstandigheden

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.Geen specifieke gegevens.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

gevaarlijke afvalproducten gevormd.gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.

Het product is stabiel.Het product is stabiel.10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit

10.2 Chemische stabiliteit10.2 Chemische stabiliteit

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:

zuren

zuren

zuren

zuren

zuren

zuren

zurenzuren

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

:

:

::

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 

10.5 Chemisch op elkaar 10.5 Chemisch op elkaar 

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialen

inwerkende materialeninwerkende materialen

:

:

:

:

:

:

::

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 

10.3 Mogelijke gevaarlijke 10.3 Mogelijke gevaarlijke 
reacties

reacties

reacties

reacties

reacties

reacties

reactiesreacties
:

:

:

:

:

:

:: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 
gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.

gevaarlijke reacties optreden.gevaarlijke reacties optreden.
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteitRUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.1 Reactiviteit10.1 Reactiviteit :

:

:

:

:

:

:: Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
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14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 

14.2 Juiste 14.2 Juiste 
ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam 

ladingnaam ladingnaam 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig 

overeenkomstig overeenkomstig 
de 

de 

de 

de 

de 

de 

de de 
modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen 

modelreglementen modelreglementen 

van de VN

van de VN

van de VN

van de VN

van de VN

van de VN

van de VNvan de VN

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 14.3 
Transportgevarenklasse

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)(n)

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 14.4 
Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

VerpakkingsgroepVerpakkingsgroep

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

ADNADN

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren

14.5 Milieugevaren14.5 Milieugevaren Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.Nee. Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.Nee. No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.No.

IATA

IATA

IATA

IATA

IATA

IATA

IATAIATA

UN3266

UN3266

UN3266

UN3266

UN3266

UN3266

UN3266UN3266

Corrosive liquid, basic,

Corrosive liquid, basic,

Corrosive liquid, basic,

Corrosive liquid, basic,

Corrosive liquid, basic,

Corrosive liquid, basic,

Corrosive liquid, basic,Corrosive liquid, basic,

inorganic, n.o.s.

inorganic, n.o.s.

inorganic, n.o.s.

inorganic, n.o.s.

inorganic, n.o.s.

inorganic, n.o.s.

inorganic, n.o.s.inorganic, n.o.s.
(natriumhydroxide,

(natriumhydroxide,

(natriumhydroxide,

(natriumhydroxide,

(natriumhydroxide,

(natriumhydroxide,

(natriumhydroxide,(natriumhydroxide,

natriumhypochloriet)

natriumhypochloriet)

natriumhypochloriet)

natriumhypochloriet)

natriumhypochloriet)

natriumhypochloriet)

natriumhypochloriet)natriumhypochloriet)

8

8

8

8

8

8

88

III

III

III

III

III

III

IIIIII

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.No.

Datum van uitgave/Revisie datum : 12/157/8/2016 4/18/2016Datum vorige uitgave : Versie : 1

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri ReinigerPeri Reiniger

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoerRUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoerRUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Gevaarsidentificatienummer

80

80

80

80

80

80

8080

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte Beperkte 
Hoeveelheid

Hoeveelheid

Hoeveelheid

Hoeveelheid

Hoeveelheid

Hoeveelheid

HoeveelheidHoeveelheid

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L5 L

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere Bijzondere 
bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingenbepalingen

274

274

274

274

274

274

274274

Tunnelcode

Tunnelcode

Tunnelcode

Tunnelcode

Tunnelcode

Tunnelcode

TunnelcodeTunnelcode

(E)

(E)

(E)

(E)

(E)

(E)

(E)(E)

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere Bijzondere 
bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingenbepalingen
274

274

274

274

274

274

274274

Emergency 

Emergency 

Emergency 

Emergency 

Emergency 

Emergency 

Emergency Emergency 
schedules (EmS)

schedules (EmS)

schedules (EmS)

schedules (EmS)

schedules (EmS)

schedules (EmS)

schedules (EmS)schedules (EmS)
F-A, S-B

F-A, S-B

F-A, S-B

F-A, S-B

F-A, S-B

F-A, S-B

F-A, S-BF-A, S-B

Special provisions

Special provisions

Special provisions

Special provisions

Special provisions

Special provisions

Special provisionsSpecial provisions

223, 274

223, 274

223, 274

223, 274

223, 274

223, 274

223, 274223, 274

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Extra informatieExtra informatie

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 

14.6 Bijzondere voorzorgen 14.6 Bijzondere voorzorgen 

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruiker

voor de gebruikervoor de gebruiker

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:

Transport op eigen terrein:Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

 bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen  bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 

altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 
betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.

calamiteit.calamiteit.

:

:

:

:

:

:

::

Passagiers- en 

Passagiers- en 

Passagiers- en 

Passagiers- en 

Passagiers- en 

Passagiers- en 

Passagiers- en Passagiers- en 
vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuigvrachtvliegtuig
Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking Beperking 

hoeveelheid: 5 L

hoeveelheid: 5 L

hoeveelheid: 5 L

hoeveelheid: 5 L

hoeveelheid: 5 L

hoeveelheid: 5 L

hoeveelheid: 5 Lhoeveelheid: 5 L

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:Verpakkingsinstructies:
852

852

852

852

852

852

852852

Uitsluitend 

Uitsluitend 

Uitsluitend 

Uitsluitend 

Uitsluitend 

Uitsluitend 

Uitsluitend Uitsluitend 
vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuig

vrachtvliegtuigvrachtvliegtuig
Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking Beperking 

hoeveelheid: 60 L

hoeveelheid: 60 L

hoeveelheid: 60 L

hoeveelheid: 60 L

hoeveelheid: 60 L

hoeveelheid: 60 L

hoeveelheid: 60 Lhoeveelheid: 60 L

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:Verpakkingsinstructies:
856

856

856

856

856

856

856856

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte 

Beperkte Beperkte 
hoeveelheden -

hoeveelheden -

hoeveelheden -

hoeveelheden -

hoeveelheden -

hoeveelheden -

hoeveelheden -hoeveelheden -

Passagiersvliegtuig

Passagiersvliegtuig

Passagiersvliegtuig

Passagiersvliegtuig

Passagiersvliegtuig

Passagiersvliegtuig

PassagiersvliegtuigPassagiersvliegtuig
Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking 

Beperking Beperking 

hoeveelheid: 1 L

hoeveelheid: 1 L

hoeveelheid: 1 L

hoeveelheid: 1 L

hoeveelheid: 1 L

hoeveelheid: 1 L

hoeveelheid: 1 Lhoeveelheid: 1 L
Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:

Verpakkingsinstructies:Verpakkingsinstructies:

Y841

Y841

Y841

Y841

Y841

Y841

Y841Y841

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere 

Bijzondere Bijzondere 
bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingen

bepalingenbepalingen
A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3A3

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgeving

Nationale regelgevingNationale regelgeving

3 Aanhangsel 4

3 Aanhangsel 4

3 Aanhangsel 4

3 Aanhangsel 4

3 Aanhangsel 4

3 Aanhangsel 4

3 Aanhangsel 43 Aanhangsel 4Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor water

Risikoklasse voor waterRisikoklasse voor water :

:

:

:

:

:

::

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen 

Bijlage XVII - Beperkingen Bijlage XVII - Beperkingen 
met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de 

met betrekking tot de met betrekking tot de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de 

productie, het op de productie, het op de 
markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het 

markt brengen en het markt brengen en het 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde 

gebruik van bepaalde gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,

gevaarlijke stoffen,gevaarlijke stoffen,

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en producten

mengsels en productenmengsels en producten

:

:

:

:

:

:

::

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

NederlandNederland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

DuitslandDuitsland

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: RegelgevingRUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpenBijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffenZeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIV

Bijlage XIVBijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentiaIngrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering 

BIJLAGE VIIA - Etikettering BIJLAGE VIIA - Etikettering 
van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehalten

van gehaltenvan gehalten
:

:

:

:

:

:

:: minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.minder dan 5 %: chloorbleekmiddelen.

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgeving

Overige EU-regelgevingOverige EU-regelgeving

Datum van uitgave/Revisie datum : 13/157/8/2016 4/18/2016Datum vorige uitgave : Versie : 1

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
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Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri Reiniger

Peri ReinigerPeri Reiniger

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederland

de Commissie- Nederlandde Commissie- Nederland

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 15: RegelgevingRUBRIEK 15: Regelgeving

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water 

Emissiebeleid water Emissiebeleid water 
(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)

(ABM)(ABM)
:

:

:

:

:

:

:: Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

Schadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: BSchadelijk voor in het water levende organismen.  Saneringsinspanning: B

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 15.2 
Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.

Nog niet voltooid.Nog niet voltooid.:

:

:

:

:

:

::

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

Toelatingsnummer

ToelatingsnummerToelatingsnummer :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke 

Productspecifieke Productspecifieke 

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatieinformatie

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Niet van toepassing.Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

Biocidenrichtlijn

BiocidenrichtlijnBiocidenrichtlijn :

:

:

:

:

:

::

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

:

:

:

:

:

:

::

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie

Overige informatieOverige informatie :

:

:

:

:

:

:: Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.Niet beschikbaar.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R34- Veroorzaakt brandwonden.R34- Veroorzaakt brandwonden.
R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.

R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.
R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.R31- Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

:

:

:

:

:

:

::Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 
afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnen

afgekorte R-zinnenafgekorte R-zinnen

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 
indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn 

indelingen [Richtlijn indelingen [Richtlijn 
gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke stoffen/Richtlijn gevaarlijke stoffen/Richtlijn 

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]

gevaarlijke preparaten]gevaarlijke preparaten]

:

:

:

:

:

:

:: C - Bijtend

C - Bijtend

C - Bijtend

C - Bijtend

C - Bijtend

C - Bijtend

C - BijtendC - Bijtend
Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - Irriterend

Xi - IrriterendXi - Irriterend
N - Milieugevaarlijk

N - Milieugevaarlijk

N - Milieugevaarlijk

N - Milieugevaarlijk

N - Milieugevaarlijk

N - Milieugevaarlijk

N - MilieugevaarlijkN - Milieugevaarlijk

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

RUBRIEK 16: Overige informatieRUBRIEK 16: Overige informatie

:

:

:

:

:

:

::Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 
afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnen

afgekorte H-zinnenafgekorte H-zinnen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemenAfkortingen en acroniemen :

:

:

:

:

:

:: ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

ATE = Acuut toxiciteitsschattingATE = Acuut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]

No. 1272/2008]No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DNEL = De afgeleide dosis zonder effectDNEL = De afgeleide dosis zonder effect

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszinEUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratiePNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummer

RRN = REACH registratie nummerRRN = REACH registratie nummer

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 
[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS]

[CLP/GHS][CLP/GHS]

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

Classificatie

ClassificatieClassificatie Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging

RechtvaardigingRechtvaardiging

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314Skin Corr. 1, H314 Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevensOp basis van testgegevens
Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318Eye Dam. 1, H318 Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevens

Op basis van testgegevensOp basis van testgegevens

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van 

Volledige tekst van Volledige tekst van 

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]

indelingen [CLP/GHS]indelingen [CLP/GHS]

:

:

:

:

:

:

::

H290

H290

H290

H290

H290

H290

H290H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Kan bijtend zijn voor metalen.Kan bijtend zijn voor metalen.
H314

H314

H314

H314

H314

H314

H314H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315

H315

H315

H315

H315

H315

H315H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt huidirritatie.

H318

H318

H318

H318

H318

H318

H318H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319

H319

H319

H319

H319

H319

H319H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400

H400

H400

H400

H400

H400

H400H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Acute 1, H400Aquatic Acute 1, H400 ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1

EUH031

EUH031

EUH031

EUH031

EUH031

EUH031

EUH031EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vormt giftig gas in contact met zuren.Vormt giftig gas in contact met zuren.

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318

Eye Dam. 1, H318Eye Dam. 1, H318 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1
Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319Eye Irrit. 2, H319 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

Met. Corr. 1, H290

Met. Corr. 1, H290

Met. Corr. 1, H290

Met. Corr. 1, H290

Met. Corr. 1, H290

Met. Corr. 1, H290

Met. Corr. 1, H290Met. Corr. 1, H290 BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314

Skin Corr. 1, H314Skin Corr. 1, H314 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1
Skin Corr. 1A, H314

Skin Corr. 1A, H314

Skin Corr. 1A, H314

Skin Corr. 1A, H314

Skin Corr. 1A, H314

Skin Corr. 1A, H314

Skin Corr. 1A, H314Skin Corr. 1A, H314 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1AHUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A
Skin Corr. 1B, H314
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