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

ꞏ 1.1 Productidentificatie

ꞏ Handelsnaam: Weplus Reiniger/Cleaner

ꞏ Artikelnummer: 119-000-yyy
ꞏ CAS-nummer:
141-78-6

ꞏ EC-nummer:
205-500-4

ꞏ Catalogusnummer:
607-022-00-5

ꞏ Registratienummer 01-2119475103-46
ꞏ UFI: AYD0-M005-700A-QE9R
ꞏ 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Zie Rubrik 16
ꞏ Toepassing van de stof / van de bereiding Reinigingsmiddel

ꞏ 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
ꞏ Fabrikant/leverancier:

WestWood® Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
D-32469 Petershagen
Fon: +49 5702 83 92 0
Fax: +49 5702 83 92 22
Toegankelijkheid: 7:00 - 16:00 Klok
Internet: www.westwood.eu/nl

ꞏ Inlichtingengevende sector:

Veiligheid van het product
De heer Wegner
Fon: +49 5702 83 92 145
Email: sdb@westwood.de

ꞏ Telefoonnummer voor noodgevallen:

24 uur - alarmnummer
Fon: +49 700 24 112 112 (W)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

ꞏ 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
ꞏ Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

ꞏ 2.2 Etiketteringselementen
ꞏ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)
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ꞏ Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS07

ꞏ Signaalwoord Gevaar

ꞏ Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
ethylacetaat

ꞏ Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

ꞏ Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

ꞏ Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

ꞏ 2.3 Andere gevaren
ꞏ Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
ꞏ PBT: Niet voldoet aan de PBT-criteria van bijlage XIII van REACH (self assessment).
ꞏ zPzB: Niet voldoet aan de zPzB-criteria van bijlage XIII van REACH (self assessment).

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

ꞏ 3.1 Stoffen
ꞏ CAS-Nr. omschrijving
141-78-6 ethylacetaat

ꞏ Identificatienummer(s)
ꞏ EC-nummer: 205-500-4
ꞏ Catalogusnummer: 607-022-00-5
ꞏ Aanvullende gegevens: * Zie sectie 15.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

ꞏ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
ꞏ Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Slachtoffer uit de gevarenzone verwijderen en neerleggen.
Slachtoffer niet zonder toezicht achterlaten.
Zelfbescherming van de eerste helper.

ꞏ Na het inademen:
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

(Vervolg op blz. 3)
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Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts
raadplegen.

ꞏ Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Mogelijk na langdurig contact met de huid ontvetting. Huid crème na langdurig contact met de huid.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

ꞏ Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

ꞏ Na inslikken:
Mond spoelen.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

ꞏ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Hoofdpijn
Bedwelming.
Duizeligheid
Bewusteloosheid
Misselijkheid
Irriterend voor de huid, ogen en luchtwegen.
Maag- en darmklachten

ꞏ Gevaren
Gevaar voor longoedeem.
Na inslikken en vervolgens braken kan aspiratie in de longen kan leiden tot chemische Pneunomie of
verstikking.

ꞏ 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

ꞏ 5.1 Blusmiddelen
ꞏ Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.

ꞏ Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
ꞏ 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Kan ontplofbaar gas-lucht-mengsel vormen.
Door de hoge dampdruk, temperatuur verhoogd risico op barsten van de schepen.
Bij een brand kan vrijkomen:
Koolmonoxyde (CO)
CO2

ꞏ 5.3 Advies voor brandweerlieden
ꞏ Speciale beschermende kleding:
Volledig beschermende overall aantrekken.
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

ꞏ Verdere gegevens
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden
geborgen.
Als dat zonder risico, verwijder containers uit de gevarenzone.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

ꞏ 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor voldoende ventilatie zorgen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Vermijd elektrostatische oplading.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

ꞏ 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Gassen/dampen/nevel met watersproeistraal neerslaan.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

ꞏ 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.

ꞏ 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

ꞏ 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Morsen of sproeien in gesloten ruimtes vermijden.
Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de vloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).
ten minste 7 maal per uur luchtwisselingen per uur

ꞏ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Bij de verwerking worden licht vluchtige, ontvlambare bestanddelen vrijgemaakt.
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.
Alleen explosieveilige apparatuur.
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Alleen in de open lucht of in tegen ontploffing beschermde ruimtes behandelen.
Beschermen tegen hitte.

ꞏ 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
ꞏ Opslag:
ꞏ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Wet-en regelgeving voor opslag en behandeling van water te wagen.
Voorschriften voor opslag van brandbare vloeistoffen.
Op een koele plaats bewaren.

ꞏ Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.
(Vervolg op blz. 5)
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ꞏ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Voor pakkingen en afdichtingen kunnen gebruiken: PTFE.
Geschikte opslag materialen zijn: roestvrij staal, roestvast staal.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

ꞏ 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

ꞏ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek.

ꞏ 8.1 Controleparameters
ꞏ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

141-78-6 ethylacetaat (50-100%)
AGW (DE) Lange termijn waarde: 730 mg/m³, 200 ppm

2(I);DFG, EU, Y

VL (BE) Korte termijn waarde: 1468 mg/m³, 400 ppm
Lange termijn waarde: 734 mg/m³, 200 ppm

BGW (NL) Korte termijn waarde: 1100 mg/m³, 300 ppm
Lange termijn waarde: 550 mg/m³, 150 ppm

WGW (NL) Korte termijn waarde: 1468 mg/m³
Lange termijn waarde: 734 mg/m³

ꞏ DNEL’s

141-78-6 ethylacetaat
Oraal DNEL (population) 4,5 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

Dermaal DNEL 63 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

DNEL (population) 37 mg/m³ (Long-term - systemic effects)

Inhalatief DNEL (arbeider) 1.468 mg/m³ (Acute - local effects)

1.468 mg/m³ (Acute - systemic effects)

734 mg/m³ (Long-term - systemic effects)

734 mg/m³ (Long-term - local effects)

DNEL (population) 734 mg/m³ (Acute - local effects)

734 mg/m³ (Acute - systemic effects)

367 mg/m³ (Long-term - systemic effects)

367 mg/m³ (Long-term - local effects)

ꞏ PNEC’s

141-78-6 ethylacetaat
PNEC 0,22 mg/kg (grond)

0,34 mg/kg (bezinksel)

PNEC 0,26 mg/l (water)

ꞏ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

ꞏ 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek.
ꞏ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
ꞏ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

(Vervolg op blz. 6)
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Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Aanraking met de ogen vermijden.

ꞏ Ademhalingsbescherming:
Filter voor kortstondig gebruik:

Filter A/P2

Het gebruik van adembescherming kap wordt aanbevolen, omdat het niet dragen van de tijd beperkingen
gelden en er geen screening is.

ꞏ Handbescherming:
Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de
degradatie.
Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen.
Oplosmiddelen bestendige handschoenen.
Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.
Om huidproblemen te vermijden, moet het dragen van handschoenen tot het strikt noodzakelijke worden
beperkt.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de
bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

ꞏ Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van
andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

ꞏ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
Onze aanbeveling is gebaseerd op een unieke korte-termijn gebruik te beschermen tegen spetters. Voor
andere toepassingen moet u contact opnemen met een handschoen fabrikant.
Bij het eerste teken van slijtage beschermende handschoenen moeten worden vervangen.
Permeatie / Doorbraaktijd ≥ 120 min (EN 374)
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

ꞏ Voor een langdurig contact in toepassingen zonder verhoogd verwondingsgevaar (b.v.
laboratorium) zijn handschoenen uit volgend materiaal geschikt:
Butylrubber

ꞏ Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Butylrubber
ꞏ Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:
Fluorrubber (Viton)
Natuurrubber (latex)
Chloropreenrubber
Nitrilrubber
Handschoenen uit PVC
Handschoenen uit leder

ꞏ Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril EN-Noem: EN 166

(Vervolg op blz. 7)
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ꞏ Lichaamsbescherming:
Tegen oplosmiddelen bestande beschermingskleding

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

ꞏ Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu
Niet in riolering / oppervlaktewateren / grondwater.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

ꞏ 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
ꞏ Algemene gegevens
ꞏ Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos

ꞏ Geur: Vruchtachtig
ꞏ Geurdrempelwaarde: 0.006 - 0.686 mg/l (gas in air)

ꞏ pH-waarde: Zwak alkalisch

ꞏ Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: -84 °C (DIN 51751)
Beginkookpunt en kooktraject: 74-78 °C (DIN 53757)

ꞏ Vlampunt: -4--1 °C (DIN 51755)

ꞏ Ontvlambaarheid (vast, gas): Geen gegevens beschikbaar.

ꞏ Ontstekingstemperatuur: ≥425 °C (DIN 51794)

ꞏ Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

ꞏ Ontploffingseigenschappen: Niet bepaald.

ꞏ Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 2,1 Vol %

Niet bepaald.
Bovenste: 11,5 Vol %

Niet bepaald.
ꞏ Oxiderende eigenschappen: niet geclassificeerd als oxiderend

ꞏ Dampspanning bij 20 °C: ~100 hPa

ꞏ Dichtheid bij 20 °C: 0,9 g/cm³ (DIN 51757)
ꞏ Verdampingssnelheid 4,5 (n-BuAc = 1)

ꞏ Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water bij 20 °C: ~80 g/l

Niet resp. gering mengbaar.

ꞏ Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: 0,66 - 0,68 log POW

ꞏ Viscositeit
Dynamisch bij 20 °C: ~0,45 mPas (EN ISO 2555)
Kinematisch: Geen gegevens beschikbaar.

(Vervolg op blz. 8)
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ꞏ Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel: 100,0 %
VOC (EG) 100,00 %

ꞏ 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

ꞏ 10.1 Reactiviteit zie paragraaf 10.2
ꞏ 10.2 Chemische stabiliteit
ꞏ Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Bij atmosferische druk gedestilleerd zonder ontleding.
Vermijd: warmte, vlammen, vonken.
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Shock, voorkomen wrijving, hitte, vonken, statische elektriciteit.

ꞏ 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Niet gereinigde lege vaten kunnen produktgassen bevatten die samen met lucht ontplofbare mengsels
vormen.
Ontwikkeling van licht ontvlambare gassen/dampen.
Wegens de hoge dampdruk kunnen de vaten bij een temperatuurstijging barsten.

ꞏ 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
sterk oxiderende middelen
sterke zuren
Alkaliën (basen, logen)
metalen

ꞏ 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxyde en kooldioxyde
ꞏ Verdere inlichtingen:
Noodprocedures zullen variëren afhankelijk van individuele omstandigheden. Voor de gebruiker, moet een
noodplan op de werkplek worden verstrekt.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

ꞏ 11.1 Informatie over toxicologische effecten
Er werden geen toxicologische bevindingen aan het mengsel.

ꞏ Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ꞏ Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

141-78-6 ethylacetaat
Oraal LD50 4.934 mg/kg (konijn) (OECD 401)

Dermaal LD50 >18.000 mg/kg (konijn)

LC50 >18.000 mg/kg (rat)

Inhalatief LC50/4h 56 mg/l (rat)

ꞏ Karakteristieke symptomen bij dierexperimenten:
Muizen die blootgesteld werden gedurende 7 dagen 6 uur per 4300 ppm ontwikkeld, lichte veranderingen
in het bloed, en verlies van eetlust. Konijnen die werden blootgesteld gedurende 40 dagen een uur per
dag 4400 ppm, ontwikkelde secundaire bloedarmoede, bloed-effecten en kleine Milzerweiterung. Er was
geen bewijs van carcinogeniteit bij muizen waargenomen.

ꞏ Primaire aandoening:
ꞏ Huidcorrosie/-irritatie
Langdurig of herhaald contact met de huid kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie van de huid.

(Vervolg op blz. 9)
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ꞏ Ernstig oogletsel/oogirritatie
Korte termijn, omkeerbare irritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

ꞏ Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ꞏ Verdere informatie (voor de experimentele toxicologie): Ames-test: negatief
ꞏ Subacute tot chronische toxiciteit:

In vitro mutageniteit:
Ames-test: negatief - met en zonder metabole activering methode: OECD 471
Cytogenetisch test in Chinese hamster cellen: negatief - met en zonder metabole activering - Methode:
OECD 473
Lymfoomcel genmutatie: negatief - met en zonder metabole activering - Methode: OECD 476
(Referentiestof: Ethanol)

in vivo Mutageniteit:
Zoogdier erytrocyt micronucleus test in Chinese hamster en mannelijke muizen: negatief - Methode:
OECD 474

Kankerverwekkende effecten: geen aanwijzingen van carcinogeniteit, reproductieve toxiciteit: Geen
effecten op de vruchtbaarheid (Referentiestof: Ethanol)
Blootstellingwegen orale sondevoeding (soort muis, Methode OECD 416)
NOAEL: 26400 mg / kg lg / dag (voor ethylacetaat op een molaire basis)
Rat soort, type onderzoek met twee generaties bij onderzoek

Ontwikkeling Schadelijke effecten: Geen teratogenetic, de moeder of develomental effecten
(Referentiestof: Ethanol)
Rat soort, methode OECD 414, NOAEC: 73.300 m³ mg / Soort studie prenatale ontwikkelingstoxiciteit

Herhaalde blootstelling: Geen negatief effect.
Blootstellingwegen orale sondevoeding: rat soort, methode EPA OTS 795.2600, NOAEL: 900 mg / kg
lichaamsgewicht / dag

Herhaalde blootstelling: Geen negatief effect
Inademing blootstellingsroutes: rat soort, methode EPA OTS 798.2450, NOEC 1,28 mg / l, 90-daagse
inhalatie studie subchronische toxiciteit

ꞏ Aanvullende toxicologische informatie:
Het inademen van geconcentreerde dampen kan leiden tot narcose-gelijke toestanden en hoofdpijn,
duizeligheid, enz..

ꞏ CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
Op basis van de huidige informatie bekend geen CMR-effecten.

ꞏ Mutageniteit in geslachtscellen
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ꞏ Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ꞏ STOT bij eenmalige blootstelling
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

ꞏ STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ꞏ Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 NL 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

ꞏ 12.1 Toxiciteit
ꞏ Aquatische toxiciteit:

141-78-6 ethylacetaat
EC50/24h 3.090 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412, Part 11)

EC50/48h 164 mg/l (daphnia magna)

3.300 mg/l (scenedesmus subspicatus)

LC50/96h 230 mg/l (vis)

455 mg/l (pimephales promelas)

NOEC/72h >100 mg/l (Alge (Desmodesmus subspicatus)) (OECD 201)

NOEC/21d 2,4 mg/l (daphnia magna)

ꞏ 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar
ꞏ Verdere informatie:
DOC: > 70 %
Biologische afbreekbaarheid 100% in 28 dagen (OECD 301 D)

ꞏ 12.3 Bioaccumulatie
log P (o/w): 0,66 - 0,68
Wegens de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water is een aanzienlijke verrijking (bioaccumulatie) in
organismen is niet te verwachten (log P (o/w): 1-3).

ꞏ 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ Verdere ecologische informatie:
ꞏ CSB-waarde: 1816 mg O /g
ꞏ BSB5-waarde: 293 mg O /g
ꞏ Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Lijstclassificatie): gevaar voor water klein
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

ꞏ 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
ꞏ PBT: Niet voldoet aan de PBT-criteria van bijlage XIII van REACH (self assessment).
ꞏ zPzB: Niet voldoet aan de zPzB-criteria van bijlage XIII van REACH (self assessment).
ꞏ 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

ꞏ 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Gevaarlijk afval volgens de afvalcatalogus (EAC). Indien recyclage niet mogelijk is, moet worden
afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

ꞏ Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Niet uitgeharde resten zijn bijzonder afval.
Uitgeharde product resten zijn geen gevaarlijk afval.
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.

ꞏ Afvalstof-sleutelnummer:
Neem dan contact op met het afval code contact met de verwijdering van uw keuze te regelen.

(Vervolg op blz. 11)
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ꞏ Europese afvalcatalogus
De toewijzing van afval identificatienummers aan EOR te vertakken en specifieke verwerken.

ꞏ Niet gereinigde verpakkingen:
ꞏ Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ꞏ 14.1 VN-nummer
ꞏ ADR, IMDG, IATA UN1173

ꞏ 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ꞏ ADR 1173 ETHYLACETAAT
ꞏ IMDG, IATA ETHYL ACETATE

ꞏ 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ꞏ ADR

ꞏ klasse 3 (F1) Brandbare vloeistoffen
ꞏ Etiket 3 

ꞏ IMDG, IATA

ꞏ Class 3 Brandbare vloeistoffen
ꞏ Label 3 

ꞏ 14.4 Verpakkingsgroep:
ꞏ ADR, IMDG, IATA II

ꞏ 14.5 Milieugevaren:
ꞏ Marine pollutant: Neen

ꞏ 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
ꞏ Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): 33
ꞏ EMS-nummer: F-E,S-D
ꞏ Stowage Category B 

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

ꞏ Transport/verdere gegevens:

ꞏ ADR
ꞏ Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L
ꞏ Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E2

Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking:
30 ml
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking:
500 ml

(Vervolg op blz. 12)
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ꞏ Vervoerscategorie 2 
ꞏ Tunnelbeperkingscode D/E

ꞏ IMDG
ꞏ Limited quantities (LQ) 1L
ꞏ Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

ꞏ VN "Model Regulation": UN 1173 ETHYLACETAAT, 3, II

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

ꞏ SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ SZW-lijst van mutagene stoffen
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen
De stof  is niet aanwezig.

ꞏ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 GHS-etiketteringselementen

ꞏ Richtlijn 2012/18/EU
ꞏ Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I De stof  is niet aanwezig.
ꞏ Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
ꞏ Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 5.000 t
ꞏ Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 50.000 t
ꞏ Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

ꞏ Nationale voorschriften:

ꞏ Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:
Rekening houden met beperkte tewerkstelling onder de bescherming van jonge werknemers Richtlijn
(94/33/EG).
Werkgelegenheidsbeperkingen conform het moederschap (92/85/EG) voor aanstaande en zogende
moeders.

ꞏ Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

ꞏ 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
 NL 
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* RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze cijfers hebben betrekking op het product als geleverd.

Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel
SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
SU19 Bouwnijverheid
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening,
ambachtslieden)

Ontraden
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie
van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

ꞏ Aanwijzing voor de scholing
Lesgeven over gevaren en voorzorgsmaatregelen om de gebruiksaanwijzing (technisch voorschrift 555)
overhandigen. Instructie dient te geschieden vóór de aanvang van de tewerkstelling en ten minste jaarlijks
daarna.

ꞏ Afkortingen en acroniemen:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

ꞏ Bronnen
www.gestis.de
www.echa.eu
logkow.cisti.nrc.ca

ꞏ * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
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