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

ꞏ 1.1 Productidentificatie

ꞏ Handelsnaam: WMP 174 S

ꞏ Artikelnummer: 340-925-500
ꞏ UFI: 3YU2-H0UG-9009-4J0U
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 Grondverven

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: +1 872 5888271 (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

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij
verhitting.

GHS08 gezondheidsgevaar

STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GHS07

(Vervolg op blz. 2)
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Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

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

ꞏ Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

ꞏ Signaalwoord Gevaar

ꞏ Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
xyleen
reaction mass of ethylbenzene and xylene

ꞏ Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

ꞏ Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

ꞏ Aanvullende gegevens:
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel

niet inademen.
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 3.2 Mengsels
ꞏ Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

(Vervolg op blz. 3)
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ꞏ Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
Reg.nr.: 01-2119472128-37

dimethylether
Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

50-100%

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
Reg.nr.: 01-2119488216-32

xyleen
Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

10-25%

EC-nummer: 905-588-0 reaction mass of ethylbenzene and xylene
Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

≥2,5-<10%

CAS: 7779-90-0
EINECS: 231-944-3
Reg.nr.: 02-2119485044-40

trizinkbis(orthofosfaat)
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

2,5-10%

CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
Reg.nr.: 01-2119489370-35

ethylbenzeen
Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

≥2,5-<10%

CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Reg.nr.: 01-2119489379-17

titaandioxide
Carc. 2, H351

2,5-10%

CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
Reg.nr.: 01-2119463881-32

zinkoxide
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

≥0,25-<2,5%

ꞏ Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in
hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

ꞏ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
ꞏ Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Raadpleeg een arts in geval van symptomen of in alle gevallen van twijfel. Geef een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond. Indien bewusteloos, plaats in een stabiele laterale positie en raadpleeg een arts.

ꞏ Na het inademen:
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.

ꞏ Na huidcontact:
Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
Afwassen met zeep en water.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

ꞏ Na oogcontact:
Verwijder contactlenzen.
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend
blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

ꞏ Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.
ꞏ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Blootstelling aan dampen van oplosmiddelen boven de blootstellingslimiet op de werkplek kan leiden tot
nadelige gezondheidseffecten zoals Irritatie van de slijmvliezen en de luchtwegen en schade aan de lever,
nieren en het centrale zenuwstelsel. Tekenen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid,
spierzwakte, slaperigheid en bewusteloosheid in ernstige gevallen.

(Vervolg op blz. 4)
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Oplosmiddelen kunnen sommige van de bovengenoemde effecten op de absorptie door de huid
veroorzaken. Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan het natuurlijke vet uit de huid
verwijderen en leiden tot niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.
Spatten in de ogen kunnen irritatie en omkeerbare schade veroorzaken.
Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.
Hierbij wordt rekening gehouden met, indien bekend, vertraagde en onmiddellijke effecten, evenals
chronische effecten van de componenten, via kortetermijn- en langetermijnblootstelling via orale, inhalatie-
en dermale blootstellingsroutes en oogcontact.
Irriterend voor de huid, ogen en luchtwegen.

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

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
Zeer licht ontvlambare aerosol. Bij het betreden van het rioolstelsel bestaat er een risico op brand en
explosie. In het geval van verwarming of brand, zal de druk stijgen en kan de container barsten, waardoor
een explosiegevaar ontstaat. Gas kan zich ophopen in lage of afgesloten gebieden of zich zeer ver
verspreiden naar een ontstekingsbron, waardoor een terugslag met brand of een explosie kan ontstaan.
In geval van brand kunnen barstende aerosolvaten met grote snelheid rondvliegen.
Dit materiaal is giftig voor in het water levende organismen en heeft langetermijneffecten. Bluswater dat
met deze stof is verontreinigd, moet worden ingesloten en mag niet in water, afvoer of afvoer
terechtkomen.

ꞏ 5.3 Advies voor brandweerlieden
ꞏ Speciale beschermende kleding:
Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandweerlieden:
In geval van brand, sluit het terrein onmiddellijk en evacueer alle personen uit de gevarenzone. Er mag
geen actie worden ondernomen die verband houdt met persoonlijk risico of niet voldoende is opgeleid. Dit
materiaal is giftig voor in het water levende organismen en heeft langetermijneffecten. Bluswater dat met
deze stof is verontreinigd, moet worden ingesloten en mag niet in water, afvoer of afvoer terechtkomen.
Draag adembescherming.
Ademhalingstoestel aantrekken.
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

ꞏ Verdere gegevens
Container staat onder druk. Bescherm tegen zonlicht en temperaturen boven 50°C. Forceer niet open of
verbrand na gebruik. De container niet doorboren, verbranden of bewaren bij temperaturen boven 49°C
(120°F) of in direct zonlicht. Gevaar voor barsten van de container bij blootstelling aan vuur of bij
verhitting. In geval van brand kunnen barstende aerosolvaten met grote snelheid rondvliegen.

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

ꞏ 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Er mag geen actie worden ondernomen die verband houdt met persoonlijk risico of niet voldoende is
opgeleid. Evacueer de omgeving. Onnodig en onbeschermd personeel weigeren toegang. Als de spuitbus
beschadigd is, pas dan op voor snel ontsnappende, onder druk staande inhoud en drijfgas. Als een groot
aantal containers breekt als ongeval met bulkgoederen, volgt u de instructies in het gedeelte over
reinigingsprocedures. Raak gemorste stof niet aan en voer deze niet in. Schakel alle ontstekingsbronnen
uit. Geen vonken, niet roken en geen vlammen in de gevarenzone.

(Vervolg op blz. 5)
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Vermijd inademing van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie.
Bij onvoldoende ventilatie adembescherming dragen. Trek van toepassing zijnde persoonlijke
beschermingsmiddelen aan.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

ꞏ 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
Vermijd verspreiding en afvoer van vrijgekomen materiaal en contact met grond, water, afvoeren en riolen.
Informeer de bevoegde autoriteiten als het product milieuvervuiling heeft veroorzaakt (riolering,
oppervlaktewateren, bodem of lucht). Stof is watervervuilend. Kan schadelijk zijn voor het milieu als het in
grote hoeveelheden wordt vrijgegeven. Gemorste hoeveelheden registreren.

ꞏ 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Kleine hoeveelheid vrijgegeven:
Verwijder lekken indien mogelijk zonder risico. Verwijder de container uit het uitvoergebied. Gebruik
vonkvrije gereedschappen en explosieveilige apparatuur. Verdunnen met water en afvegen indien
oplosbaar in water. Als alternatief, of indien onoplosbaar in water, absorberen met een inert droog
materiaal en in een geschikte afvalcontainer plaatsen. Verwijderen via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Grote vrijgegeven hoeveelheid:
Verwijder lekken indien mogelijk zonder risico. Verwijder de container uit het uitvoergebied. Gebruik
vonkvrije gereedschappen en explosieveilige apparatuur. Benader de release met de wind. Vermijd
riolering, waterl ichamen, kelders of gesloten gebieden. Spoel gemorst materiaal in een
afvalwaterzuiveringsinstallatie of ga als volgt te werk. Bevat ontsnapt materiaal met niet-brandbaar
absorptiemiddel (bijv. Zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde) en plaats in een geschikte container
voor verwijdering volgens de lokale voorschriften. Verwijderen via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Verontreinigde absorptiemiddelen kunnen net zo gevaarlijk zijn als het vrijgekomen materiaal.

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
Vermijd de vorming van ontvlambare en explosieve dampen van oplosmiddelen in de lucht en overschrijd
de werkpleklimieten.
Gebruik het product alleen op plaatsen waar geen open vlammen en andere ontstekingsbronnen zijn.
Bescherm elektrische apparatuur volgens de juiste normen.
Mengsel kan elektrostatisch geladen worden: gebruik altijd aarding bij het overbrengen van de ene
container naar de andere.
Werknemers moeten antistatische schoenen en kleding dragen en de vloeren moeten geleidend zijn.
Vermijd contact met ogen en huid. Vermijd inademing van stof, deeltjes, spray of nevel als gevolg van het
gebruik van dit mengsel.
Slijpstof niet inademen.
Eten, drinken en roken moet worden verboden in gebieden waar deze stof wordt gebruikt, opgeslagen of
verwerkt.
Leeg nooit met druk. Container is geen drukvat.
Bewaar altijd in containers gemaakt van hetzelfde materiaal als de originele container.
Volg wettelijke bescherming en veiligheidsvoorschriften.
Tanks vorzichtig openen en behandelen.

ꞏ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C,
bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

(Vervolg op blz. 6)
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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.
Op een koele plaats bewaren.
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

ꞏ Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Niet bewaren met alkaliën (logen).
Niet bewaren met zuren.

ꞏ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Bewaren beneden de volgende temperatuur: 35°C (95°F).
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tanks niet gasdicht afsluiten.

ꞏ 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

ꞏ 8.1 Controleparameters
ꞏ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
De informatie in dit gedeelte bevat algemeen advies en richtlijnen. De verstrekte informatie is gebaseerd
op typisch verwacht gebruik van het product. Bij het hanteren van bulk of ander gebruik dat de
blootstelling van de werknemer of de uitstoot in het milieu aanzienlijk kan verhogen, kunnen aanvullende
maatregelen vereist zijn.

ꞏ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Als dit product ingrediënten met blootstellingslimieten bevat, kan persoonlijke, atmosferische (werkplek) of
biologische monitoring vereist zijn om de effectiviteit van ventilatie of andere controlemaatregelen en / of
de noodzaak om ademhalingsbeschermingsmiddelen te gebruiken, te bepalen. Er moet worden verwezen
naar verificatienormen, zoals de volgende: Europese norm DIN EN 689 (werkplekatmosfeer - Richtlijn
voor de bepaling van inhalatieve blootstelling aan chemische stoffen voor vergelijking met grenswaarden
en meetstrategie) Europese norm DIN EN 14042 (werkplekatmosfeer - richtlijn voor gebruik en prestaties)
het gebruik van procedures en apparatuur voor de bepaling van chemische en biologische agentia)
Europese norm DIN EN 482 (werkplekatmosferen - Algemene eisen voor de uitvoering van procedures
voor de meting van chemische agentia) Verwijzing naar nationale richtsnoeren voor methoden voor de
bepaling van gevaarlijke stoffen is ook vereist.

115-10-6 dimethylether (50-100%)
AGW (DE) Lange termijn waarde: 1900 mg/m³, 1000 ppm

8(II);DFG, EU

VL (BE) Lange termijn waarde: 1920 mg/m³, 1000 ppm

WGW (NL) Korte termijn waarde: 1500 mg/m³, 782 ppm
Lange termijn waarde: 950 mg/m³, 495 ppm

7779-90-0 trizinkbis(orthofosfaat) (2,5-10%)
MAK (DE) Lange termijn waarde: 0,1A* 2E** mg/m³

*alveolengängig; **einatembar

(Vervolg op blz. 7)
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100-41-4 ethylbenzeen (≥2,5-<10%)
MAK (DE) Lange termijn waarde: 88 mg/m³, 20 ppm

vgl.Abschn.XIII

BGW (NL) Korte termijn waarde: 430 mg/m³, 100 ppm
Lange termijn waarde: 215 mg/m³, 50 ppm
H 

ꞏ PNEC’s

115-10-6 dimethylether
PNEC sediment 0,069 mg/kg dw (zeewater)

0,681 mg/kg dw (zoetwater)

PNEC 0,016 mg/l (zeewater)

0,155 mg/l (zoetwater)

160 mg/l (water)

7779-90-0 trizinkbis(orthofosfaat)
PNEC sediment 113 mg/kg dw (zeewater)

235,6 mg/kg dw (zoetwater)

PNEC 0,00601 mg/l (zeewater)

0,0206 mg/l (zoetwater)

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

ꞏ 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
ꞏ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
ꞏ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

ꞏ Ademhalingsbescherming:
Binnenshuis en bij overschrijding van de grenswaarden een onafhankelijk ademhalingsapparaat
gebruiken: filter type A1, bij hoge concentraties A2, bij intensieve of langdurige blootstelling een
onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken.
Het gebruik van adembescherming kap wordt aanbevolen, omdat het niet dragen van de tijd beperkingen
gelden en er geen screening is.

ꞏ Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Er is geen enkel handschoenmateriaal of een combinatie van materialen die onbeperkte weerstand
kunnen bieden tegen individuele chemicaliën of combinaties van chemicaliën.
De doorbraaktijd moet groter zijn dan de gebruiksduur van het product.
De instructies en informatie van de handschoenenfabrikant met betrekking tot gebruik, opslag, onderhoud
en vervanging moeten worden opgevolgd.
Handschoenen moeten regelmatig en bij alle tekenen van schade aan het handschoenmateriaal worden
vervangen.
Zorg er altijd voor dat de handschoenen foutloos zijn en correct worden opgeslagen en gebruikt.
De prestaties of effectiviteit van de handschoenen kunnen worden verminderd door fysieke en chemische
schade en slecht onderhoud.
Gebruik een huidbeschermende crème die geschikt is voor alle onbedekte lichaamsdelen; Niet gebruiken
nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

(Vervolg op blz. 8)
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ꞏ Handschoenmateriaal
Nitrilrubber
Aanbevolen materiaaldikte :  0,5 mm

ꞏ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal >480 minuten (permeatieniveau: 6)
ꞏ Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen: Handschoenen uit leder
ꞏ Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril EN-Noem: EN 166

ꞏ Lichaamsbescherming:
Voordat u dit product aanraakt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen worden geselecteerd op basis
van de uit te voeren taak en de risico's, en worden goedgekeurd door een specialist. Als er een risico op
ontsteking door statische elektriciteit is, moet antistatische beschermende kleding worden gedragen. Voor
maximale bescherming tegen statische ontlading moet kleding antistatische overall, laarzen en
handschoenen bevatten. Zie Europese norm DIN EN 1149 voor meer informatie over de materiaal- en
ontwerplay-outs en testmethoden.
Aanbevolen: draag een overall of shirt met lange mouwen (EN 1149-1).

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

ꞏ Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu
Emissies van ventilatie- en procesapparatuur moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze
voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving. In sommige gevallen zijn rookwassers, filters of technische
aanpassingen aan de procesapparatuur vereist om de uitstoot tot acceptabele niveaus te verminderen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

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

Vorm: Vloeistof (aerosol)
Kleur: Diverse

ꞏ Geur: na koolwaterstoffen
ꞏ Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

ꞏ pH-waarde: Het mengsel is apolair/aprotisch.

ꞏ Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: Vanwege aerosol niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 9)
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ꞏ Vlampunt: -40 °C

ꞏ Ontvlambaarheid (vast, gas): Zeer licht ontvlambaar in aanwezigheid van de volgende
materialen of condities: open vuur, vonken en statische
ontlading en hitte.
Lage brandbaarheid in aanwezigheid van de volgende
materialen en omstandigheden: schokken en mechanische
effecten.
In gebruik is vorming van explosieve / licht ontvlambare damp /
luch tmengse ls  moge l i j k .  De dampen kunnen een
buitengewone afstand afleggen en explosief ontbranden bij
een ontstekingsbron.

ꞏ Ontstekingstemperatuur: 235 °C

ꞏ Zelfontbrandingstemperatuur: 350°C

ꞏ Ontploffingseigenschappen: Hoog explosief in aanwezigheid van de volgende materialen of
omstandigheden: open vuur, vonken en statische ontlading,
hitte en trillingen en mechanische effecten.
Container staat onder druk. Bescherm tegen zonlicht en
temperaturen boven 50°C. Forceer niet open of verbrand na
gebruik.
De container niet doorboren, verbranden of bewaren bij
temperaturen boven 49°C (120°F) of in direct zonlicht. Gevaar
voor barsten van de container bij blootstelling aan vuur of bij
verhitting. In geval van brand kunnen barstende aerosolvaten
met grote snelheid rondvliegen.

ꞏ Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 3 Vol %
Bovenste: 18,6 Vol %

ꞏ Dampspanning bij 20 °C: 4.200 hPa

ꞏ Dichtheid bij 20 °C: 0,86 g/cm³ (EN ISO 2811-1)
ꞏ Dampdichtheid bij 20 °C >1 [Luft = 1] g/cm³
ꞏ Verdampingssnelheid Niet bruikbaar.

ꞏ Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.

ꞏ Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet bepaald.

ꞏ Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.

ꞏ Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel: 71,9 %
VOC (EG) 71,90 %

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 Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

(Vervolg op blz. 10)
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ꞏ 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

ꞏ 10.4 Te vermijden omstandigheden
Kan gevaarlijke ontledingsproducten vormen bij blootstelling aan hoge temperaturen.

ꞏ 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te vermijden:
oxidatiemiddelen, sterke basen, sterke zuren.

ꞏ 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Bij blootstelling aan vuur kunnen giftige gassen, zelfs CO, CO2 en rook worden gegenereerd.

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:

ATE (Acute toxiciteitsschatting)
Dermaal LD50 >5.037 mg/kg

Inhalatief LC50/4h 20,6 mg/l

  115-10-6 dimethylether
Inhalatief LC50 164.000 mg/l (rat)

LC50/4h 308 mg/l (rat)

1330-20-7 xyleen
Oraal LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 >1.700 mg/kg (konijn)

LC50 >2.000 mg/kg (haas)

Inhalatief LC50/4h 5 mg/l (rat)

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Dermaal LD50 1.100 mg/kg (ATE)

Inhalatief LC50/4h 11 mg/l (ATE)

7779-90-0 trizinkbis(orthofosfaat)
Oraal LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalatief LC50 >5,7 mg/l (rat)

100-41-4 ethylbenzeen
Dermaal LC50 5.000 mg/kg (haas)

Inhalatief LC50/4h 11 mg/l (ATE)

13463-67-7 titaandioxide
Oraal LD50 >20.000 mg/kg (rat)

Dermaal LC50 >10.000 mg/kg (haas)

Inhalatief LC50/4h >6,82 mg/l (rat)

(Vervolg op blz. 11)
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1314-13-2 zinkoxide
Oraal LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalatief LC50/4h >5,7 mg/l (rat)

ꞏ Primaire aandoening:
ꞏ Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt huidirritatie.

ꞏ Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

ꞏ Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.

ꞏ Aanvullende toxicologische informatie:
ꞏ CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
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 irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

ꞏ STOT bij herhaalde blootstelling
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

ꞏ Gevaar bij inademing
xyleen (mengsel van isomeren)  ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1
ethylbenzeen  ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

ꞏ 12.1 Toxiciteit
ꞏ Aquatische toxiciteit:

115-10-6 dimethylether
LC50/48h 755,549 mg/l (daphnia magna)

EC50/48h >4.000 mg/l (daphnia magna)

LC50/96h >4.000 mg/l (poecilia reticulata)

1330-20-7 xyleen
LC/EC/IC50 1 mg/l (Wasserorganismen)

EC50/48h 1-10 mg/l (daphnia magna)

LC50/96h 2 mg/l (vis)

7779-90-0 trizinkbis(orthofosfaat)
EC50/48h 0,86 mg/l (daphnia magna)

LC50/96h 0,78 mg/l (pimephales promelas)

100-41-4 ethylbenzeen
EC0 ~160 mg/l (alge)

~120 mg/l (daphnia magna)

1314-13-2 zinkoxide
EC50/48h 1,7 mg/l (daphnia magna)

LC50/96h 1,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/72h 0,14 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

(Vervolg op blz. 12)
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NOEC 0,024 mg/l (alge)

0,53 mg/l (vis)

ꞏ 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

TRIZINC BIS(ORTHOFOSFAAT)
Wateroplosbaarheid 2,7 mg/l
Afbreekbaarheid: niet beschikbaar.

ZINC OXIDE
Wateroplosbaarheid 2,9 mg/l
Afbreekbaarheid: niet beschikbaar.
NIET snel afbreekbaar

ꞏ 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ Ecotoxische effecten:
ꞏ Opmerking:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Giftig voor vissen.

ꞏ Verdere ecologische informatie:
ꞏ Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.
giftig voor in het water levende organismen

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 Europese afvalcatalogus
20 00 00 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL,

INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN
INGEZAMELDE FRACTIES

20 01 00 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 27* verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten

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 UN1950

(Vervolg op blz. 13)
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ꞏ 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ꞏ ADR 1950 SPUITBUSSEN
ꞏ IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
ꞏ IATA AEROSOLS, flammable

ꞏ 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ꞏ ADR

ꞏ klasse 2 5F Gassen
ꞏ Etiket 2.1

ꞏ IMDG

ꞏ Class 2.1 Gassen
ꞏ Label 2.1

ꞏ IATA

ꞏ Class 2.1 Gassen
ꞏ Label 2.1

ꞏ 14.4 Verpakkingsgroep:
ꞏ ADR, IMDG, IATA vervalt

ꞏ 14.5 Milieugevaren:
ꞏ Marine pollutant: Symbool (vis en boom)

ꞏ 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Gassen
ꞏ Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): - 
ꞏ EMS-nummer: F-D,S-U
ꞏ Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

(Vervolg op blz. 14)
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ꞏ Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

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: E0

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid
ꞏ Vervoerscategorie 2 
ꞏ Tunnelbeperkingscode D 

ꞏ IMDG
ꞏ Limited quantities (LQ) 1L
ꞏ Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

ꞏ VN "Model Regulation": UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1

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
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
1330-20-7 xyleen 2 

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen
reaction mass of ethylbenzene and xylene

(Vervolg op blz. 15)
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ꞏ Richtlijn 2012/18/EU
ꞏ Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Seveso-categorie
P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN
E2  Gevaar voor het aquatisch milieu

ꞏ Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150 t
ꞏ Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t
ꞏ Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3
ꞏ Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ VERORDENING (EU) 2019/1148
ꞏ Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT
(Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren
geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de
Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren
geen der bestanddelen staat op de lijst.

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): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

ꞏ Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
Verordening inzake verboden en beperkingen op het in de handel brengen van gevaarlijke stoffen,
preparaten en voorwerpen onder de Chemicaliënwet ((Chemicaliënverbodsverordening - ChemVerbotsV))
Technische regels voor gevaarlijke stoffen: grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (TRGS 900)
Technische regels voor gevaarlijke stoffen: lijst van kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische
stoffen (TRGS 905)

ꞏ 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze cijfers hebben betrekking op het product als geleverd.

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

(Vervolg op blz. 16)
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ꞏ Relevante zinnen
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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:
ADR: Accord relatif au transport international 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
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen – Categorie 1A
Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1
Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – 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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