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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) 

EU Identificatie-Nr : 603-002-00-5 

EG-Nr : 200-578-6 

CAS-Nr : 64-17-5 

Productcode : 4320 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 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 vloeistoffen, Categorie 2 H225    

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Product is brandbaar en kan worden ontstoken door potentiële ontstekingsbronnen. 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

Pro Part International  

Molenakker 3 

5953 TW Reuver - Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 

info@propart-international.com - www.propart-international.com 
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, open vuur, vonken, Verwijderd 

houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. 

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. 

P370+P378 - In geval van brand: Blussen met zand, kooldioxide (CO2), bluspoeder. 

P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar een industriële verbrandingsinstallatie. 

UFI : XWXC-306W-W00V-AJUV 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

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

ethanol; ethylalcohol (CAS-Nr) 64-17-5 

(EG-Nr) 200-578-6 

(EU Identificatie-Nr) 603-002-00-5 

(REACH-nr) 01-2119457610-43 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Laat de getroffen persoon niet onbeheerd achter. De getroffen persoon uit de verontreinigde 

omgeving verwijderen. Laat de getroffen persoon rusten en houd hem warm. Onmiddellijk 

alle verontreinigde kleding en schoeisel verwijderen. Bij twijfel of bij aanhoudende 

symptomen, een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele 

zijligging leggen. Geef niets te drinken aan iemand die bewusteloos is. 

EHBO na inademing : Patiënt uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen. Bij 

ademhalingssymptomen: Onmiddellijk een arts bellen, Zonodig kunstmatige beademing 

toepassen. 

EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met overvloedig water en zeep wassen. 

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk en langdurig met 

water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden. Bij aanraking met de 

ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. 

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Niet laten 

braken zonder medisch advies. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

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

Geen aanvullende informatie. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. BC-poeder. koolstofdioxide. 
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Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

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

Brandgevaar : Bij gebruik en/of onvoldoende ventilatie bestaat de kans op van vorming van explosief/licht 

ontvlambaar damp-luchtmengsel. De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over 

de grond verspreiden. Ontstekingsgevaar op afstand. Gas of damp zwaarder dan lucht. Kan 

zich opeenhopen in gesloten ruimtes, in het bijzonder op de grond of in kelders. Verhinder 

het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping 

gevaarlijk kan zijn. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Kooldioxide (CO2). koolstofmonoxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Brandblusmaatregelen op de omgeving afstemmen. Vermijd dat het bluswater in het milieu 

terechtkomt. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Met 

normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. 

Overige informatie : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Dam het bluswater in om 

later af te voeren. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Evacueer het personeel naar een veilige plaats. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Bij blootstelling aan dampen/stof/aërosolen ademhalingsapparatuur dragen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom dat de vloeistof in de riolering, waterwegen, ondergronds of in de fundering komt. Zorg voor voorzieningen om bij brand het bluswater op 

te vangen. Dam het bluswater in om later af te voeren. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Afdekken van afvoer kanalen. 

Reinigingsmethodes : Zoveel mogelijk afvegen (met behulp van een schoon, zacht, absorberend materiaal). (b.v. 

een doek, fleece). Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel, zoals zand en 

zaagsel. Kiezelaarde. universele binder. De gemorste stof bijeenvegen en in vaten 

scheppen. Geschikte afvalvaten gebruiken. Bewaren in geschikte en gesloten containers 

voor afvalverwijdering. 

Overige informatie : De ruimte ventileren. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Gevaarlijke verbrandingsproducten, Zie Rubriek 5. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie 

hoofdstuk 10. Chemisch op elkaar inwerkende materialen. Voor de afvalverwerking van productresten, 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 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien. Verwijder alle 

ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen 

treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Uitsluitend op goed 

geventileerde plaatsen gebruiken. Het product niet in de leidingen of riolering laten lopen 

vanwege explosiegevaar. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij 

gereedschap gebruiken. Besteed speciale aandacht aan de laaggelegen plaatsen/putten 

waar ontvlambare dampen zich kunnen ophopen. Verhinder het binnendringen in 

rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Dampen 

zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond. Kan een explosief mengsel 

vormen met lucht. 

Hygiënische maatregelen : Na hantering van dit product altijd handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het 

gebruik van dit product. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende uitrusting voor 

het binnengaan van eetruimten. Bewaar geen eten en drinken samen met chemicaliën. 

Gebruik geen containers voor opslag van chemicaliën die bestemd zijn voor voedsel. 

Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. 

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

Technische maatregelen : Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Aard de 

container en het vulsysteem. 

Opslagvoorwaarden : Vanwege zijn vluchtige aard kan het product een explosieve atmosfeer genereren. In goed 

gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

Tegen zonlicht beschermen. 

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van warmte. 

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Vermijd 

vonken. 

Informatie betreffende gemengde opslag : Tref maatregelen om mogelijke effenten te voorkomen. . Tegen vorst beschermen. 

Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Plaatselijke en algemene ventilatie. Om 

statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Alleen goedgekeurde verpakkingen mogen worden gebruikt (v.b. volgens ADR). 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Zie Rubriek 16. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

IOELV TWA (mg/m³) 380 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 1520 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 800 ppm 

 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1900 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 343 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 950 mg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 2,75 mg/l 
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PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 580 mg/l 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Algemene ventilatie. In geval van risico op blootstelling of wanneer de risico's met technische maatregelen niet vermeden of voldoende beperkt 

kunnen worden, de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 

 

Bescherming van de handen: 

Draag geschikte handschoenen. Controleer voor het gebruik de dichtheid/ondoordringbaarheid. De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal 

dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden 

 

Bescherming van de ogen: 

Oogbescherming. Gelaatsbescherming 

 

Huid en lichaam bescherming: 

Voer herstelfasen in voor huidregeneratie. Beschermende crème. (aanbevolen). Na hanteren grondig wassen 

 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. 

 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Gebruik een geschikte houder om verspreiding in het milieu te voorkomen. Niet laten wegstromen in het oppervlaktewater of het riool. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Gas 

Kleur : Diverse. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : niet vastgesteld 

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve verdampingssnelheid (ether=1) : niet vastgesteld 

Relatieve verdampingssnelheid (water=1) : niet vastgesteld 

Relatieve verdampingssnelheid (ethanol=1) : niet vastgesteld 

Smeltpunt : -114 ºC bij 1atm 

Vriespunt : -114 ºC bij 1atm 

Kookpunt : 351,4 K bij 1.013 hPa 

Vlampunt : 12 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : > 363 °C 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet relevant(Vloeibaar) 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Dampdruk bij 50 °C : 57,26 hPa bij 19,6 ºC 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen informatie beschikbaar 

Dichtheid : Niet vastgesteld 

Oplosbaarheid : Niet vastgesteld. 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen. 
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Oxiderende eigenschappen : Geen. 

Onderste explosiegrens (OEG) : 2,5 vol % 

Bovenste explosiegrens (BEG) : 13,5 vol % 

9.2. Overige informatie 

VOC-gehalte : 99,12 % 

Gehalte aan vaste betanddelen : 0 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Te vermijden omstandigheden,Zie Rubriek 10.4. Chemisch op elkaar inwerkende materialen,Zie voor nadere informatie paragraaf 10.5. Dit mengsel 

bevat (een) reactieve stof (-fen): gevaar voor ontsteking. . Ontstekingsgevaar bij verwarming. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Te vermijden omstandigheden,Zie Rubriek 10.4. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Geef instructies over hoe brand 

en explosie kan worden voorkomen. . Gebruik explosieveilige apparatuur/ventilatieapparatuur/verlichtingsapparatuur. Gebruik vonkvrij 

gereedschap. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Vormen van fysische belasting die tot een gevaarlijke 

situatie kunnen leiden en daarom vermeden moeten worden: Sterke schokken. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxiderende stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Gevaarlijke verbrandingsproducten, Zie 

Rubriek 5. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Is niet als acuut toxisch in te delen. 

Acute toxiciteit (dermaal) : Is niet als acuut toxisch in te delen. 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Is niet als acuut toxisch in te delen. 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

pH: niet vastgesteld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

pH: niet vastgesteld 

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

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

Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

 

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

 

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

 

Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

 

Overige informatie : Er zijn geen testgegevens beschikbaar. 



SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) 
Veiligheidsinformatieblad  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

 

   

31-3-2020 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 7/10 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld 

 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

LC50 vissen 1 14,2 g/l 96 h 

EC50 andere waterorganismen 1 12,9 g/l Vis 96h 

ErC50 (algen) 675 mg/l 4 d Chronisch 

 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

LC50 vissen 1 14,2 g/l 96 h 

EC50 andere waterorganismen 1 12,9 g/l Vis 96h 

ErC50 (algen) 675 mg/l 4d Chronisch 

NOEC chronisch vis > 0,08 mg/l 

NOEC chronisch  algen 22,6 g/l 10 d 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

Biodegradatie 74 % 5 d. 

12.3. Bioaccumulatie 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) Geen gegevens beschikbaar 

Bioaccumulatie Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) -0,35 pH-waarde : 7,4   24ºC 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Mobiliteit in de bodem Geen gegevens beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Resultaat van het onderzoek naar PBT-

eigenschappen 

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen. 

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale 

instructies/veiligheidskaart. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: Gevaarlijk afval. Alleen goedgekeurde verpakkingen mogen worden gebruikt (v.b. volgens 

ADR). Alleen lege houders/verpakking doorgeven voor recycling. Indien de verpakking niet 

leeg is, deze gelijk als de stof afvoeren. 

Aanvullende informatie : Afval moet zodanig worden gescheiden dat het afzonderlijk kan worden verwerkt door de 

gemeentelijke of nationale afvalverwerkingsinstallaties. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL) 

ETHANOL (ETHYL 

ALCOHOL) 

Ethanol ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL) 

ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1170 ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL), 3, II, 

(D/E) 

 

UN 1170 ETHANOL 

(ETHYL ALCOHOL), 3, II 

 

UN 1170 Ethanol, 3, II 

 

UN 1170 ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL), 3, II 

 

UN 1170 ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL), 3, II 

 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

3 3 3 3 3 

      

14.4. Verpakkingsgroep 

II II II II II 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : 

Nee 

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport  : Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden 

voldaan. 

Wegtransport 

Classificatiecode (ADR)  : F1  

Bijzondere bepalingen (ADR) : 144, 601 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E2 

Vervoerscategorie (ADR) : 2 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 33  
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Oranje identificatiebord : 

 
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D/E  

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 144 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E2 

Nr. NS (Brand) : F-E 

Nr. NS (Verspilling) : S-D 

Stuwagecategorie (IMDG) : A 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E2 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) 

: 1L  

Bijzondere bepaling (IATA) : A3, A58, A180 

Transport op binnenlandse wateren 

Classificeringscode (ADN) : F1  

Bijzondere bepaling (ADN) : 144, 601 

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E2 

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 1 

Spoorwegvervoer 

Classificeringscode (RID) : F1  

Bijzondere bepaling (RID) : 144, 601 

Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E2 

Transportcategorie (RID) : 2 

Gevarenidentificatienummer (RID) : 33 

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

IBC-code : De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd. 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

15.1.1. EU-voorschriften 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

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 in- 

en 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. 

  

VOC-gehalte : 99,12 % 

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 

beperkingen en verboden 

: WGK (Gevaarklasse voor water): 1Weinig schadelijk voor in het water levende organismen. 

Opslagklasse (LGK): 3 (Ontvlambare vloeistoffen). 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : ethanol; ethylalcohol is aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: ethanol; ethylalcohol is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: ethanol; ethylalcohol is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: ethanol; ethylalcohol is aanwezig 
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

VIB EU (REACH bijlage II) 

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. 


