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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 

Productnaam : Foam & Gun Cleaner (500ml) 

Productcode : 2075 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik,Professioneel gebruik 

Functie of gebruikscategorie : Schoonmaakmiddelen 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Gebruiksbeperkingen : Alle gebruikers niet genoemd in dit hoofdstuk of in hoofstuk 7.3 

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]  

Spuitbus, categorie 1 H222;H229    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319    

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, 
narcotische werking 

H336    

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevaarlijke bestanddelen : aceton; propaan-2-on; propanon 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : 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. 
P280 - Beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming, Beschermende 
handschoenen dragen. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal 
afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 122 
°F, 50 °C. 
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

EUH zinnen : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

UFI : Q5R5-T0NQ-900V-85N1 

2.3. Andere gevaren 
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB. 

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] 

aceton; propaan-2-on; propanon (CAS-Nr) 67-64-1 
(EG-Nr) 200-662-2 
(EU Identificatie-Nr) 606-001-00-8 
(REACH-nr) 01-2119471330-49 

60 - 100 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

dimethylether (CAS-Nr) 115-10-6 
(EG-Nr) 204-065-8 
(EU Identificatie-Nr) 603-019-00-8 
(REACH-nr) 01-2119472128-37 

20 - 40 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

 
 

 

 

Opmerkingen : Raadpleeg hoofdstuk 11, 12 en 16 voor meer informatie over de gevaren van de stoffen 
 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : In geval van twijfel of indien syptomen kunnen worden geconstateerd, medische hulp 

inroepen. Indien mogelijk het veiligheidsinformatieblad aan hem tonen. Bij afwezigheid 
hiervan de verpakking of het etiket tonen. 

EHBO na inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in 
een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien nodig zuurstof toedienen of 
kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk een arts bellen. 

EHBO na contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk met overvloedig water en zeep 
wassen. of afdouchen. Gebruik koud water. Met overvloedig water afspoelen. De kleding 
niet uittrekken  (het kan aan de huid vastgeplakt zitten). Een arts raadplegen na een 
aanzienlijke blootstelling. Kan bij contact vrieswonden of bevriezing veroorzaken. Bij 
blaarvorming deze niet doorprikken, dit verhoogd het risico op infectie. 

EHBO na contact met de ogen : Gedurende 15 minuten spoelen met lauwwarm water. Onmiddellijk en langdurig met water 
uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden (ten minste 15 minuten). 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Laat de getroffen persoon niet 
in de ogen wrijven of de ogen sluiten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met 
veel water en een arts raadplegen. Indien mogelijk dit veiligheidsinformatieblad (VIB) 
tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het etiket tonen. 

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten : Zie Rubriek 2. Zie rubriek 11. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Geen aanvullende informatie. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : droog chemisch poeder, alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2). 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Ontbindt zich o.i.v. temperatuurverhoging: vorming van (zeer) giftige gassen/dampen. Bij 
thermische ontbinding komen giftige dampen vrij. Blootstelling aan afbraakproducten kan 
een risico voor de gezondheid met zich meebrengen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. 
Omschrijving van noodzakelijke EHBO-maatregelen. blusdeken. Een EHBO-kit met de 
juiste inhoud moet beschikbaar zijn. 

Overige informatie : Handel naar het plaatselijk rampenplan. Handel overeenkomstig de geldende 
voorschriften. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Bij verhitting bestaat het gevaar dat de 
houder door drukverhoging uit elkaar barst. Aan hitte blootgestelde houders/verpakkingen 
afkoelen door er water op te verstuiven. Voorkom verspreiding van de blusvloeistoffen door 
deze in te dammen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Indien mogelijk van vuur verwijderd houden om onnodig gevaar te voorkomen. Evacueren. 

Toeschouwers op afstand houden. Gebruik beschermende kleding. Raak het gemorste 
product niet aan en loop er niet in. Draag persoonlijke beschermende kleding (zie 
hoofdstuk 8). De verontreinigde omgeving mechanisch ventileren om de vorming van 
explosieve concentraties te voorkomen. Morsvloeistof opnemen met een inert 
absorptiemiddel. Ontstekingsbronnen verwijderen. Neem speciale voorzorgsmaatregelen 
om statische elektriciteitsladingen te vermijden. Om statische elektriciteit te vermijden 
moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Milieuclassificatie: niet van toepassing. Grond- en oppervlaktewater niet verontreinigen. Afval niet in de gootsteen lozen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : De resterende vloeistof met zand of inert absorptiemateriaal opnemen en afvoeren naar 

een veilige plaats. 

Reinigingsmethodes : De resterende vloeistof met zand of inert absorptiemateriaal opnemen en afvoeren naar 
een veilige plaats. Niet absorberen met zaagsel of een andere brandbaar 
absorptiemateriaal. Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van 

productresten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". 

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 

: Wettelijke  interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden 
gevolgd. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Lege containers en afval 
op een veilige manier verwijderen. - Instructies voor verwijdering. Zie Rubriek 6. Hanteren 
overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Opslag en 
verwijdering van het afval dient conform de lokale voorschriften te geschieden. Bij 
ontoereikende ventilatie kan zich een explosief damp-luchtmengsel vormen. De dampen 
kunnen in aanwezigheid van een ontstekingsbron ontbranden/ontploffingen veroorzaken. 
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Zorg ervoor 
dat tijdens het overbrengen geen spatten optreden. Voorkom spetters. Probeer de 
verdamping te beperken. Voor meer informatie, zie paragraaf 10: "Stabiliteit en 
Reactiviteit". Sterk aanbevolen. Inert absorberend materiaal. Binnen handbereik bij gebruik 
van dit product. (zie rubriek 6.3). 

Hygiënische maatregelen : 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 
Opslagvoorwaarden : Koel bewaren. Droog bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd 

houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. Warmtebronnen. Verwijderd 
houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen). Zie andere sub-scenario. 
10.5. Mogelijke gevaarlijke reacties. 
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7.3. Specifiek eindgebruik 
Onder normale gebruiksomstandigheden is er naast de hierboven vermelde aanbevelingen geen speciale werkwijze vereist. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Acetone 

IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 500 ppm 

Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Aceton 

Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 

dimethylether (115-10-6) 

EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Dimethylether 

IOELV TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 

Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Dimethylether 

Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 
 

 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische 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 

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 
 

dimethylether (115-10-6) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 1894 mg/m³ 
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dimethylether (115-10-6) 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 471 mg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0,155 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0,016 mg/l 

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 1,549 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 0.681 mg/kg 

PNEC sediment (zeewater) 0.069 mg/kg 

PNEC (Bodem)  

PNEC bodem 0.045 mg/kg 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 160 mg/l 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

De persoonlijke beschermingsuitrusting moet worden gekozen conform de CEN-normering en in overleg met de leverancier van de 
beschermingsuitrusting. 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel. De gebruiker wordt geattendeerd op het 
mogelijke bestaan van andere aanvullende voorschriften naast deze voorschriften. Raadpleeg een deskundige. 
 

Materiaalkeuze beschermende kleding: 

De persoonlijke beschermingsuitrusting moet worden gekozen conform de CEN-normering en in overleg met de leverancier van de 
beschermingsuitrusting. Vervangen voordat er tekenen van slijtage zijn. Voor 
perioden van langdurige blootstelling aan het product gedurende 
professionele / industriële gebruikers CE III is 
aanbevolen, in overeenstemming met de voorschriften 
in EN ISO 20345: 2012 en EN 13832-1: 200 

Voorwaarde Materiaal Norm 

 Draag geschikte beschermende kleding EN 464, EN ISO 6530, EN ISO 6529, 

 Anti-slip werkschoenen EN ISO 20347 
  

Bescherming van de handen: 

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van 
fabrikant tot fabrikant. Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik en bij alle sporen van slijtage of perforatie. Penetratietijd van het 
materiaal van de handschoenen: de penetratietijd van verschillende handschoenmaterialen bij contact met dit product is niet bekend. De 
doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Veiligheidshandschoe
nen 

    EN 420, EN ISO 374-
1 

 

Bescherming van de ogen: 

Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar mogelijk blootstelling plaatsvindt 

Type Gebruik Kenmerken Norm 

Draag een goed aansluitende 
veiligheidsbril of 
gelaatsbescherming, Gebruik een 
veiligheidsbril die beschermt tegen 
spetters 

 Na elk gebruik schoonmaken, Bij 
het risico op het spatten van de 
vloeistof of dampvorming: Draag 
een goed aansluitende 
veiligheidsbril of 
gelaatsbescherming 

EN 166, 

 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Indien de beroepsmatige blootstellingslimiet overschreden wordt, dienen werknemers een geschikte - en goedgekeurde masker te dragen. Bij 
blootstelling aan dampen/stof/aërosolen ademhalingsapparatuur dragen 
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Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

  

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. Aanvullende informatie. 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

Voorkomen : Niet beschikbaar. Fysieke toestand bij 20 ºC: Aerosol. 

Kleur : Geen gegevens beschikbaar. 

Geur : Niet beschikbaar. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : -25 °C (Drijfgas) 

Vlampunt : -41 °C Drijfgas 

Zelfontbrandingstemperatuur : 240 °C Drijfgas 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Dampdruk bij 50 °C : < 3000 hPa 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 740 kg/m³ bij 20°C 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : 100 % (supply) 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 

7). 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). 

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

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Van toepassing voor verwerking en opslag: bij kamertemperatuur. Opslaan op een plek verwijderd van direct zonlicht en andere warmtebronnen. 

Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met risico op openbarsten. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Zuren. Oxiderende stoffen. Alkalische stoffen. Sterke basen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Organische stoffen. Afhankelijk van de ontbindingsomstandigheden, 

complexe mengsels van chemische stoffen kunnen vrijkomen: koolstofdioxide (CO2), koolmonoxide en andere organische stoffen 

verbindingen. Zie 10.3. 10.4. 10.5. Mogelijke gevaarlijke reacties. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

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

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 
 

Foam & Gun Cleaner (500ml)  

LD50 oraal > 2000 mg/kg 

LD50 dermaal > 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 20 mg/l/4u 

 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

LD50 oraal rat 5800 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 7426 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 76 mg/l/4u 

 

dimethylether (115-10-6) 

LD50 oraal > 2000 mg/kg 

LD50 dermaal > 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 308,5 mg/l/4u 
 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Uiterst irriterend voor de ogen 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3  
 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan 
de indelingscriteria is niet voldaan) 

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 
 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 
 

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

Aanvullende informatie : Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3 
 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen 

: De experimentele informatie met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van het 
product zelf is niet beschikbaar. BEVAT. glycol. De dampen niet inademen. Gevaarlijk voor 
de menselijke gezondheid. 

Overige informatie : Indien stof- en/of fijne deeltjes door dit product worden gevormd, dient men langdurige 
blootstelling aan deze stofdeeltjes te vermijden om de beroepsmatige blootstellingslimiet 
niet te overschrijden. Risico voor gezondheid. 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Ecologie - algemeen : De experimentele informatie met betrekking tot de ecotoxicologische eigenschappen van 

het product zelf is niet beschikbaar. 

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

: Niet ingedeeld 

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

: Niet ingedeeld 

 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

LC50 vissen 1 5540 mg/l (96h) 

EC50 Daphnia 1 23,5 mg/l 

EC50 andere waterorganismen 1 3400 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

Biodegradatie 96 % 28 days/100 mg/L BOD5/COD0.96 

12.3. Bioaccumulatie 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

BCF vissen 1 1 

Log Pow -0,24 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

Oppervlaktespanning 2,304 N/m E-2 (25°C) Henry 2,93Pa.m³/mol 

Log Koc 1 

 

dimethylether (115-10-6) 

Oppervlaktespanning 1,136 N/m E-2 (25°C) 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Aanvullende informatie : Gevaarlijk afval. 

EURAL-code : 16 05 04* - gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten 

HP-code : HP3 - „Ontvlambaar”:  
— ontvlambare vloeibare afvalstoffen: vloeibare afvalstoffen met een vlampunt beneden 60 
°C of afvalstoffen van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt van > 55 °C en ≤ 
75 °C;  
— ontvlambare pyrofore vloeibare en vaste afvalstoffen: vaste en vloeibare stoffen die bij 
blootstelling aan lucht zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden;  
— ontvlambare vaste afvalstoffen: vaste afvalstoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die 
door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen;  
— ontvlambare gasvormige afvalstoffen: gasvormige afvalstoffen die met lucht bij 20 °C en 
een standaarddruk van 101,3 kPa ontvlambaar zijn;  
— met water reagerende afvalstoffen: afvalstoffen die bij aanraking met water gevaarlijke 
hoeveelheden ontvlambare gassen ontwikkelen;  
— overige ontvlambare afvalstoffen: ontvlambare aërosolen, ontvlambare voor 
zelfverhitting vatbare afvalstoffen, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambare 
zelfontledende afvalstoffen. 
HP5 - „Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit”: afvalstoffen die 
specifieke doelorgaantoxiciteit kunnen veroorzaken, hetzij door eenmalige of door 
herhaalde blootstelling, of die acute toxische effecten veroorzaken bij aspiratie. 
HP4 - „Irriterend — huidirritatie en oogletsel” afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of 
letsel aan het oog kunnen toebrengen. 

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

14.1. VN-nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 Niet gereglementeerd UN 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN) 

AEROSOLS Aerosols, flammable Niet gereglementeerd SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1950 SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN), 2.1, (D) 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
 

UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1 

 

Niet gereglementeerd 
 

UN 1950 SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN), 2.1 

 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

2.1 2.1 2.1 Niet gereglementeerd 2.1 

    

Niet gereglementeerd 

 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet gereglementeerd Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 
Mariene verontreiniging : 

Nee 

Milieugevaarlijk : Nee Niet gereglementeerd Milieugevaarlijk : Nee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Bijzondere bepalingen (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l 

Vervoerscategorie (ADR) : 2 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D  

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L 

Nr. NS (Brand) : F-D 

Nr. NS (Verspilling) : S-U 

Stuwagecategorie (IMDG) : Geen 

Luchttransport 

Geen gegevens beschikbaar 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet gereglementeerd 

Spoorwegvervoer 

Bijzondere bepaling (RID) : 190, 327, 344, 625 

Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L 

Transportcategorie (RID) : 2 

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

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. 
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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 : 100 % (supply) 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 
 

Nederland 

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

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

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 

Flam. Gas 1 Ontvlambare gassen, categorie 1 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2 

Press. Gas Gassen onder druk 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking 

H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
 

 
 

 
 

 

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. 

 


