PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
Datum van uitgave: 29-11-2021 Vervangt versie van: 29-11-2021 Versie: 0.1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm
Handelsnaam
UFI
Productcode
Producttype

:
:
:
:
:

Mengsel
PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
9U2C-N0SV-F000-X19J
4010
Reinigingsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie
Gebruik van de stof of het mengsel
Functie of gebruikscategorie

: Professioneel gebruik
: Reinigingsmiddel
: Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Pro Part International
Molenakker , 3
5953 TW Reuver – Limburg
Nederland
T +31 (0) 77 476 2204
info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

Noodnummer

Opmerking

België

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245

Alle dringende vragen
over vergiftigingen:
070 245 245 (gratis,
24/7), of indien
onbereikbaar tel. 02
264 96 30 (normaal
tarief).

Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 88 755 80 00

Uitsluitend bestemd
om professionele
hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ontvlambare vloeibare stoffen Niet ingedeeld
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH zinnen

: EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet in een indeling resulteren

: Geen onder normale omstandigheden. De informatie weergegeven in deze rubriek is geldig
voor het onverdund product.

Bevat geen PBT/vPvB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII
Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van
hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Geen gegevens beschikbaar

3.2. Mengsels
Naam

Productidentificatie

%

Indeling conform Verordening (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL
ALCOHOL)

CAS-Nr: 67-63-0
EG-Nr: 200-661-7
EU Identificatie-Nr: 603-11700-0
REACH-nr: 01-211945755825

1–5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

ACETON
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt

CAS-Nr: 67-64-1
EG-Nr: 200-662-2
EU Identificatie-Nr: 606-00100-8
REACH-nr: 01-211947133049

1–5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen
EHBO na opname door de mond

: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen voor de ademhaling.
: De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en
vervolgens afspoelen met warm water.
: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen.
: Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Indien mogelijk het
veiligheidsinformatieblad aan hem tonen. Bij afwezigheid hiervan de verpakking of het etiket
tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na inademing

29-11-2021 (Datum van uitgave)
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Symptomen/effecten na contact met de huid
Symptomen/effecten na contact met de ogen
Symptomen/effecten na opname door de mond

: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico voor de huid met
zich mee te brengen. Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.
: Kan lichte irritatie veroorzaken. Roodheid. Tranen.
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico op inslikken met
zich mee te brengen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen

: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. Zand.
: Gebruik geen sterke waterstraal.

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

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand

: Bij of boven het vlamlpunt brandbaar. Ontvlambare dampen worden vrijgegeven bij
opwarming tot boven het vlampunt.
: Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over een aanzienlijke afstand van de
ontstekingsbron verspreiden, alvorens weer in de richting van de ontstekingsbron te
ontbranden.
: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand
Blusinstructies
Bescherming tijdens brandbestrijding
Overige informatie

: Sproei water vanuit een beschermde positie tot de houder koel wordt.
: Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.
: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
: Voorkom afvloeiing naar waterlopen, riolen en kelders.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen

: Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Gemorst product op een hard
oppervlak kan een gevaar op uitglijden en vallen vormen. Zie voor nadere informatie
paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures

: Verontreinigde omgeving ventileren. Overbodig personeel weg laten gaan.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
Noodprocedures

: Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
: De ruimte ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Grond- en oppervlaktewater niet verontreinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Het gemorste product zo snel
mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Restanten wegspoelen
met overvloedig water. Verwijderen conform de van toepassing zijnde lokale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van
vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel

Hygiënische maatregelen

: Lege houders/verpakkingen voorzichtig hanteren, aangezien de achtergebleven dampen
ontvlambaar zijn.
: De normale voorzorgen inzake omgaan met chemische stoffen moeten in acht worden
genomen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Zorg voor een goede ventilatie in de
verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Alvorens te gebruiken de
speciale aanwijzingen raadplegen. De handen en andere blootgestelde delen wassen met
zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.
: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen.

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

Opslagvoorwaarden
Niet combineerbare stoffen
Hitte- en ontvlammingsbronnen

: Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden
gevolgd. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische /ventilatie/verlichtings- apparatuur gebruiken.
: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde
plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing.
: Sterke basen. Sterke zuren.
: Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van
statische elektriciteit.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstelling en biologische grenswaarden

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)
België - Beroepsmatige blootstellingslimieten
OEL TWA

500 mg/m³

OEL TWA [ppm]

200 ppm

OEL STEL

1000 mg/m³

OEL STEL [ppm]

400 ppm

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit Arrêté royal 11/03/2002

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
TGG-8u (OEL TWA)

650 mg/m³

ACETON (67-64-1)
EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)
Lokale naam

Acetone

IOEL TWA

1210 mg/m³ WGW Lange termijn

IOEL TWA [ppm]

500 ppm

IOEL STEL

2420 mg/m³

IOEL STEL [ppm]

1000 ppm

Referentie Wetgeving

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
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ACETON (67-64-1)
Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam

Aceton

TGG-8u (OEL TWA)

1210 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL)

2420 mg/m³

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.3. Luchtverontreinigingen gevormd
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.4. DNEL en PNEC

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Langdurig - systemische effecten, dermaal

888 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie

500 mg/m³

DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, oraal

26 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie

89 mg/m³

Langdurig - systemische effecten, dermaal

319 mg/kg lichaamsgewicht/dag

PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water)

140,9 mg/l

PNEC aqua (zeewater)

140,9 mg/l

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater)

140,9 mg/l

PNEC (Sedimenten)
PNEC sediment (zoet water)

552 mg/kg droog gewicht

PNEC sediment (zeewater)

552 mg/kg droog gewicht

PNEC (Bodem)
PNEC bodem

28 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie

2251 mg/l

ACETON (67-64-1)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Acuut - lokale effecten, inhalatie

2420 mg/m³

Langdurig - systemische effecten, dermaal

186 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie

1210 mg/m³

DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, oraal

62 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie

200 mg/m³

Langdurig - systemische effecten, dermaal

62 mg/kg lichaamsgewicht/dag
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ACETON (67-64-1)
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water)

10,6 mg/l

PNEC aqua (zeewater)

1,06 mg/l

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater)

21 mg/l

PNEC (Sedimenten)
PNEC sediment (zoet water)

30,4 mg/kg droog gewicht

PNEC sediment (zeewater)

3,04 mg/kg droog gewicht

PNEC (Bodem)
PNEC bodem

29,5 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie

100 mg/l

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.1. Passende technische maatregelen
Passende technische maatregelen:
Zorg voor voldoende ventilatie.
8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Vermijd onnodige blootstelling.
8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht
Bescherming van de ogen:
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden
8.2.2.2. Bescherming van de huid
Huid en lichaam bescherming:
Geen onder normale omstandigheden
Bescherming van de handen:
Geen onder normale gebruiksomstandigheden
8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
8.2.2.4. Thermische gevaren
Bescherming tegen thermische gevaren:
Geen informatie beschikbaar.
8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.
Beperking van de blootstelling van de consument:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De informatie weergegeven in deze rubriek is geldig voor het onverdund product.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
Ontvlambaarheid
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Explosiegrenzen
Onderste explosiegrens
Bovenste explosiegrens
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
pH
Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)
Dampspanning
Dampdruk bij 50 °C
Dichtheid
Relatieve dichtheid
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Deeltjeskarakteristieken

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vloeibaar
Kleurloos.
Geparfumeerd.
Niet beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
38 °C Niet brandonderhoudend
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
9 – 10 @ 20ºC
< 50,505 mm²/s
< 50 mPa·s 20ºC
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
0.985 g/cm3 (20°C)
Niet beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
VOC-gehalte

: 7,01 % (69,4 g/l)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke zuren. Sterke basen.
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Bij thermische ontbinding komt vrij: Bij
verhitting ontstaan giftige dampen. Koolstofdioxide. koolstofmonoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit (oraal)
Acute toxiciteit (dermaal)
Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)
LD50 oraal rat

4750 – 5840 mg/kg

LD50 oraal

4396 mg/kg lichaamsgewicht

LD50 dermaal konijn

> 2000 mg/kg (<= 13900 mg/kg)

LD50 dermaal

12800 mg/kg lichaamsgewicht

LC50 Inhalatie - Rat

20 – 72,6 mg/l

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)

46600 mg/l/4u

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen)

30 mg/l/4u

ATE CLP (oraal)

4750 mg/kg lichaamsgewicht

ATE CLP (dermaal)

13900 mg/kg lichaamsgewicht

ATE CLP (dampen)

20 mg/l/4u

ATE CLP (stof, nevel)

20 mg/l/4u

ACETON (67-64-1)
LD50 oraal rat

5800 mg/kg

LD50 oraal

5800 mg/kg lichaamsgewicht

LD50 dermaal konijn

> 15800 mg/kg

LD50 dermaal

> 15688 mg/kg lichaamsgewicht

LC50 Inhalatie - Rat

76 mg/l/4u

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)

50100 mg/l/4u

ATE CLP (oraal)

5800 mg/kg lichaamsgewicht

ATE CLP (dampen)

76 mg/l/4u

ATE CLP (stof, nevel)

76 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld
pH: 9 – 10 @ 20ºC

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
pH: 9 – 10 @ 20ºC

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
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STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)
STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

ACETON (67-64-1)
STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
Viscositeit, kinematisch

< 50,505 mm²/s

11.2. Informatie over andere gevaren
11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen
Schadelijke effecten van die hormoonontregelende
eigenschappen voor de gezondheid

: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan,De
verklaringen zijn afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten. Er zijn
geen toxicologische gegevens beschikbaar voor het product als zodanig

11.2.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

: De experimentele informatie met betrekking tot de ecotoxicologische eigenschappen van
het product zelf is niet beschikbaar. De ecotoxicologische eigenschappen van het mengsel
zijn vastgesteld aan de hand van de ecotoxicologische eigenschappen van de afzonderlijke
bestanddelen (zie sectie 3).
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)
LC50 - Vissen [1]

4200 – 9640 mg/l Pimephales promelas

LC50 - Vissen [2]

> 100 mg/l Karper (Leuciscus idus melanotus)

EC50 - Schaaldieren [1]

> 1000 mg/l (24h)

EC50 - Schaaldieren [2]

9714 mg/l (24h)

EC50 - Andere waterorganismen [1]

> 100 mg/l Daphnia magna (watervlo)(48h)

EC50 - Andere waterorganismen [2]

> 1000 mg/l Algen(72h)

EC50 72h - Algen [1]

> 1000 (≤ 1800) mg/l Scenedesmus

EC50 72h - Algen [2]

> 100 mg/l Scenedesmus

LOEC (acuut)

1000 mg/l Algen, 8d

ACETON (67-64-1)
LC50 - Vissen [1]

5540 mg/l Onchorhynchus mykiss (96h)

LC50 - Vissen [2]

> 100 mg/l Pimephales promelas (96h)

EC50 - Schaaldieren [1]

8800 mg/l
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ACETON (67-64-1)
EC50 - Andere waterorganismen [1]

12600 mg/l Daphnia magna (watervlo)

EC50 - Andere waterorganismen [2]

3400 mg/l Algen (72h)

NOEC chronisch algen

530 mg/l Microcystis aeruginosa(8d)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
Persistentie en afbreekbaarheid

Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar m.b.t. de biologische
afbreekbaarheid.

ACETON (67-64-1)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

2,21 g O₂/g stof

Biodegradatie

91 % 28 days

12.3. Bioaccumulatie
PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
Bioaccumulatie

Niet vastgesteld.

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

0,05

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)

0,05

ACETON (67-64-1)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH)

3

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

-0,24

12.4. Mobiliteit in de bodem
PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PRO GLASS CLEAN ( 10 L )
Resultaat van het onderzoek naar PBTeigenschappen

Geen informatie beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie

: Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval)

29-11-2021 (Datum van uitgave)
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Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in
overeenstemming met de lokale wetgeving. Product als zodanig: Chemisch afval. Als
gevaarlijk afval afvoeren. Lege verpakkingen/containers moeten voor hergebruik of
verwijdering, worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Lege
verpakkingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften. Recycling heeft de voorkeur boven verwijdering of verbranding.
De verpakkingen volledig legen alvorens ze te verwijderen. Restanten wegspoelen met
overvloedig water.
: Lege houders/verpakkingen voorzichtig hanteren, aangezien de achtergebleven dampen
ontvlambaar zijn.
: Voorkom lozing in het milieu.
: 20 01 29* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Aanvullende informatie
Ecologie - afvalstoffen
EURAL-code

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

NIET VAN TOEPASSING

NIET VAN TOEPASSING

NIET VAN TOEPASSING

NIET VAN TOEPASSING

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Not applicable.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Geen gegevens
beschikbaar

Milieugevaarlijk: Nee
Mariene verontreiniging:
Nee

Milieugevaarlijk: Nee

Milieugevaarlijk: Nee

Milieugevaarlijk: Nee

14.1. VN-nummer of ID-nummer
UN -

Geen gegevens
beschikbaar

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

Not applicable.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Geen gegevens
beschikbaar

14.4. Verpakkingsgroep
Geen gegevens
beschikbaar

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk: Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Wegtransport
Geen gegevens beschikbaar
Transport op open zee
Geen gegevens beschikbaar
Luchttransport
Geen gegevens beschikbaar
Transport op binnenlandse wateren
Geen gegevens beschikbaar
Spoorwegvervoer
Geen gegevens beschikbaar

29-11-2021 (Datum van uitgave)
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)
Referentie code

Van toepassing op

Vermelding of omschrijving

3(b)

2-PROPANOL
(isopropylalcohol) (INCI:
ISOPROPYL ALCOHOL)
; ACETON

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008:
Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9
en 3.10

3(a)

2-PROPANOL
(isopropylalcohol) (INCI:
ISOPROPYL ALCOHOL)
; ACETON

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008:
Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F

40.

2-PROPANOL
(isopropylalcohol) (INCI:
ISOPROPYL ALCOHOL)
; ACETON

Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare
vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen
en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2
of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1,
ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn
opgenomen.

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september
2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.
Bevat stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019
betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.
BIJLAGE II RAPPORTEERBARE EXPLOSIEVE PRECURSOREN
Lijst van stoffen op zichzelf of in mengsels of in stoffen waarvoor verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur
moeten worden gemeld.

Naam

CAS-Nr

Code van de
gecombineerde
nomenclatuur
(GN)

Code van de gecombineerde nomenclatuur voor een
mengsel zonder bestanddelen die zouden lei- den tot een
indeling onder een andere GN code

Acetone

67-64-1

2914 11 00

ex 3824 99 92

Zie https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
VOC-gehalte
: 7,01 % (69,4 g/l)
Overige voorschriften aangaande voorlichting,
: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5 %.
beperkingen en verboden
Bevat een stof die valt onder Verordening (EG) 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de
vervaardiging en het op de markt brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen.

Naam

Acetone

29-11-2021 (Datum van uitgave)

CN
designation

CAS-Nr

CN-code

Categorie

Drempelwaard Bijlage
e

67-64-1

2914 11 00

Categorie 3

Bijlage I
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15.1.2. Nationale voorschriften

Frankrijk
Beroepsziektes
Code

Beschrijving: Reinigingsmiddel

RG 84

Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of
onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde
koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen;
aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en
dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoon en dimethylsulfoxide

Duitsland
Waterbedreigingsklasse (WGK) 2
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)
Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
Denemarken
Brandgevarenklasse
Opslageenheid
Opmerkingen betreffende de indeling

: WGK: 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
: Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)
:
:
:
:

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Klasse II-1
: 5 liter
: R10 <>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten
worden gevolgd

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
Dit veiligheidsinformatieblad (VIB) is volledig gewijzigd (niet vermelde wijzigingen).

Afkortingen en acroniemen:
ADN

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

ADR

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

ATE

Acute toxiciteitsschatting

BCF

Bioconcentratiefactor

BLV

Biologische grenswaarde

BOD

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

COD

Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

DMEL

Afgeleide dosis met minimaal effect

DNEL

Afgeleide dosis zonder effect

EG-Nr

Europese commissie Nummer

EC50

Mediaan effectieve concentratie

EN

Europese standaard

IARC

Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek

IATA

Internationale Luchtvervoersvereniging
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Afkortingen en acroniemen:
IMDG

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

LC50

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

LD50

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

LOAEL

Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEC

Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld

NOAEL

Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld

NOEC

Concentratie zonder waargenomen effecten

OECD

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO

OEL

Beroepsmatige blootstellingslimiet

PBT

Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

PNEC

Voorspelde concentratie(s) zonder effect

RID

Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

VIB

Veiligheidsinformatieblad

STP

Waterzuiveringsinstallatie

ThZV

Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)

TLM

Mediane Tolerantie Limiet

VOS

Vluchtige organische stoffen

CAS-Nr

Chemical Abstract Service - Nummer

N.E.G.

Niet Elders Genoemd

zPzB

Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

ED

Hormoonontregelende eigenschappen

Gegevensbronnen

: Informatie van onze leveranciers, zoals gegevens uit "geregistreerde stoffen databank" van
het Europeese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) worden voor het samenstellen
van de veiligheidsfiche gebruikt. Indelingsprocedure: . Fysische en chemische
eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.
Gezondheids- en milieugevaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de
bestanddelen van het mengsel (somformule).
: AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van
bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking
gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De
condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt,
liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis
liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid
terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden
afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het
gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Eye Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Flam. Liq. 2

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
STOT SE 3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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