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

Handelsnaam : PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml) 

Productcode : 5050/TCAP 

Verstuiver : Aërosol 

Productgroep : Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,Consumentengebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) 
Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, 
dienstverlening, ambachtslieden) 

Functie of gebruikscategorie : Spuiten in een industriële omgeving, Spuiten buiten industriële omgevingen 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Gebruiksbeperkingen : 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]  

Spuitbus, categorie 1 H222;H229    

Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 H315    

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, 
narcotische werking 

H336    

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2 H411    

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan kanker veroorzaken. Kan genetische schade veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid 

veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

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 GHS09    

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

ProPart International B.V. 
Molenakker 3 3 
5953 TW Reuver - Nederland 
T +31 (0) 77 476 2368 
info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
www.propart-international.com
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Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H220 - Zeer licht ontvlambaar gas. 
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. 
H312 - Schadelijk bij contact met de huid. 
H332 - Schadelijk bij inademing. 
H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H373 - Kan schade aan organen (maag-darmstelsel) veroorzaken bij langdurige of 
herhaalde blootstelling (bij inademing, bij inslikken). 
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - Stof of nevel niet inademen. 
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal 
afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. 
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
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. 

2.3. Andere gevaren 
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] 

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, 
ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE 

(EG-Nr) 921-024-6 
(REACH-nr) 01-2119475514-35 

50 - 75 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

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

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

25 - 50 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

xyleen (CAS-Nr) 1330-20-7 
(EG-Nr) 215-535-7 
(EU Identificatie-Nr) 601-022-00-9 
(REACH-nr) 01-2119488216-32 

5 - 10 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Skin Irrit. 2, H315 

XYLENE (CAS-Nr) 1330-20-7 
(EG-Nr) 215-535-7 
(EU Identificatie-Nr) 601-022-00-9 

< 2,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 

 

 

Opmerkingen : Noot C 

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

Van toepassing 

Xyleen 

MENGSEL 
 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 

EHBO na inademing : Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen. 

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

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten 
worden. 

EHBO na opname door de mond : Dringend een arts raadplegen. Veel water laten drinken. Breng het slachtoffer in de frisse 
lucht. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten : Geen aanvullende informatie. 

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), water, droog chemisch poeder. Voor een grote brand: sterke 

waterstraal. Alcoholbestendig schuim. 

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

: Bij verhitting of tijdens verbranding: Mogelijke vorming van giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. 

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

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Volledig ademhalingstoestel. Volledig beschermende kleding. Toeschouwers op afstand 
houden. 

Noodprocedures : Alleen bevoegd personeel uitgerust met geschikte beschermende kleding mag ingrijpen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Volledig beschermende kleding. Goedgekeurd ademhalingstoestel. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom lozing in het milieu. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. Niet in de riolering of openbare 

wateren laten wegstromen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

Reinigingsmethodes : Zorg voor een geschikte ventilatie. 

Overige informatie : Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Condities en maatregelen betreffende de informatie en de instructies aan gebruikers. Zie Rubriek 7. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Informatie over gemengde opslag. Zie voor nadere informatie paragraaf 

13. 

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 

: Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen - Niet roken. Ademhalingstoestel met een gasfilter. Houder onder druk. 
Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook 
na gebruik niet doorboren of verbranden. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. 

Opslagvoorwaarden : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 
Gassen onder druk. 

Informatie betreffende gemengde opslag : Niet noodzakelijk onder de aanbevolen opslag- en gebruikscondities. 

Opslagplaats : Adequaat gesloten opslagfaciliteiten (bijv. tanks voor bulkopslag, intermediate bulk 
containers, vaten) voor grondstoffen die VOS bevatten. Bewaar de stof in een gesloten 
systeem. Categorie 2B. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
 

dimethylether (115-10-6) 

EU Lokale naam Dimethylether 

EU IOELV TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 

EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Duitsland TRGS 910 Aanvaardbare concentratie opmerkingen  

Nederland Lokale naam Dimethylether 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 950 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1500 mg/m³ 

Nederland Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2018 

 

xyleen (1330-20-7) 

EU Lokale naam Xylene, mixed isomers, pure 

EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

EU Aantekeningen Skin 

EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Duitsland TRGS 910 Aanvaardbare concentratie opmerkingen  

Nederland Lokale naam Xyleen, o-, m-, p-isomeren 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 210 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 442 mg/m³ 

Nederland Opmerking (MAC) H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de 
huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een 
substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale 
inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-
aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen 
tegen inademing ook adequate maatregelen ter 
voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Nederland Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2018 

 

XYLENE (1330-20-7) 

EU Lokale naam Xylene, mixed isomers, pure 

EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

EU Aantekeningen Skin 

EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Duitsland TRGS 910 Aanvaardbare concentratie opmerkingen  

Nederland Lokale naam Xyleen, o-, m-, p-isomeren 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 210 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 442 mg/m³ 
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XYLENE (1330-20-7) 

Nederland Opmerking (MAC) H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de 
huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een 
substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale 
inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-
aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen 
tegen inademing ook adequate maatregelen ter 
voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Nederland Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en na het werk. 
Geen gas/rook/damp/aërosolen inademen. Vermijd tijdens het hanteren van het product contact met de huid en ogen. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Handschoenen. 
 

  

Bescherming van de handen: 

Ondoorlatende beschermende handschoenen. Penetratietijd van het materiaal van de handschoenen: de penetratietijd van verschillende 
handschoenmaterialen bij contact met dit product is niet bekend. Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik en bij alle sporen van 
slijtage of perforatie 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Wegwerphandschoene
n 

     

 

Bescherming van de ogen: 

Nauwaansluitende bril. Niet noodzakelijk onder de aanbevolen opslag- en gebruikscondities 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij blootstelling aan dampen/stof/aërosolen ademhalingsapparatuur dragen. Bij herhaalde of langdurige blootstelling: Draag een onafhankelijk 
ademhalingsapparaat 
 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 

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

Voorkomen : Spuitbus. 

Kleur : Kleurloos. 

Geur : Oplosmiddel. 

Geurdrempelwaarde : Geen informatie beschikbaar 

pH : Geen informatie beschikbaar 

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve verdampingssnelheid (ether=1) : Geen informatie beschikbaar 

Smeltpunt : Niet van toepassing 

Vriespunt : Geen informatie beschikbaar 

Kookpunt : Aerosol niet van toepassing 

Vlampunt : < 0 °C Aerosol niet van toepassing 

Zelfontbrandingstemperatuur : > 200 °C 

Ontledingstemperatuur : Geen informatie beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen informatie beschikbaar 
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Dampspanning : 4000 hPa 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen informatie beschikbaar 

Relatieve dichtheid verzadigd damp-/luchtmengsel : Geen informatie beschikbaar 

Dichtheid : 0,71 g/cm³ bij 20° C 

Oplosbaarheid : Water: Zo goed als niet mengbaar 

Organisch oplosmiddel:99 % 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen informatie beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke 
damp-/luchtmengsels is mogelijk. 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Onderste explosiegrens (OEG) : 0,6 vol % 

Bovenste explosiegrens (BEG) : 26,2 vol % 

9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : 701,1 g/l EU-VOC in % : 99,16% VOC (EG) : 699,9 g/l 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale gebruiksomstandigheden. 

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

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen aanvullende informatie. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Geen aanvullende informatie. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE 

LD50 oraal rat > 5840 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 2920 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) > 25,2 mg/l/4u 

 

xyleen (1330-20-7) 

LD50 oraal rat 3523 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 29 mg/l/4u 

 

XYLENE (1330-20-7) 

LD50 oraal rat 3523 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 2000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 29 mg/l/4u 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: Geen informatie beschikbaar 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: Geen informatie beschikbaar 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 
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Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml)  

Verstuiver Aërosol 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Ecologie - algemeen : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Ecologie - water : vergiftig voor in water levende organismen. Gevaarlijk voor water (WGK 2). Product niet in 
de riolering of het oppervlaktewater lozen. Niet in de riolering lozen. Drinkwatergevaar bij 
indringing in de bodem. schadelijk voor plankton. Waterbezwaarlijkheid. B2. 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml)  

Aanvullende informatie Zeer giftig voor vissen 

 

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE 

LC50 vissen 1 11,4 mg/l 96h 

EC50 Daphnia 1 3 mg/l 48h 

EC50 72h algae 1 30 - 100 mg/l 

 

dimethylether (115-10-6) 

LC50 vissen 1 > 4000 mg/l 96h 

EC50 Daphnia 1 > 4000 ml/l 48h 

EC50 96h algae (1) 155 mg/l 

 

xyleen (1330-20-7) 

LC50 vissen 1 13,5 mg/l 96h 

EC50 Daphnia 1 7,4 mg/l 48h 

 

XYLENE (1330-20-7) 

LC50 vissen 1 13,5 mg/l 96h 

EC50 Daphnia 1 7,4 mg/l 48h 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml)  

Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml)  

Bioaccumulatie Niet vastgesteld. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml)  

Ecologie - bodem Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie 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 : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Voer de niet-besmette verpakkingen af naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Niet met 
het huisvuil verwijderen. Niet in de riolering lozen. 

Aanvullende informatie : Recycling of verwijdering conform de van kracht zijnde wetgeving. 

EURAL-code : 15 01 04 - metalen verpakking 
20 01 13* - oplosmiddelen 

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 1950 UN 1950 UN UN1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

1950 Spuitbussen, 
Milieugevaarlijk 

AEROSOLS AEROSOLS, flammable SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN) 

SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1950 1950 
Spuitbussen, 

Milieugevaarlijk, 2.1, (D), 
MILIEUGEVAARLIJK 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 
MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME
NTALLY HAZARDOUS 

 

UN UN1950 AEROSOLS, 
flammable, 2.1, 

MILIEUGEVAARLIJK 
 

UN 1950 SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN), 2.1, 
MILIEUGEVAARLIJK 

 

UN 1950 SPUITBUSSEN 
(AËROSOLEN), 2.1, 
MILIEUGEVAARLIJK 

 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 
Mariene verontreiniging : Ja 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport  : Aerosol waarschuwing 

Landtransport 

Classificatiecode (ADR)  : 5F  

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0 

Vervoerscategorie (ADR) : 2 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D  

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P207, LP200 

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP87, L2 

Nr. NS (Brand) : F-D 

Nr. NS (Verspilling) : S-U 

Stuwagecategorie (IMDG) : Geen 

Stuwage en verwerking (IMDG) : SW1, SW22 

Isolatie (IMDG) : SG69 

Luchttransport 

Geen gegevens beschikbaar 
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Transport op binnenlandse wateren 

Classificeringscode (ADN) : 5F  

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

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E0 

Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A 

Ventilatie (ADN) : VE01, VE04  

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 1 

Spoorwegvervoer 

Classificeringscode (RID) : 5F  

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

Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E0 

Verpakkingsinstructies  (RID) : P207, LP200 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP87, RR6, L2 

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID) 

: MP9  

Transportcategorie (RID) : 2 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(RID) 

: W14 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (RID) 

: CW9, CW12 

Expresspakket (RID) : CE2 

Gevarenidentificatienummer (RID) : 23 

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

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 

3(b) 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 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml) - xyleen 

3(c) 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: Gevarenklasse 4.1 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml) 

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of waarvoor de criteria 
van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 

xyleen 

3(a) 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 

PLASTIC PRIMER SPRAY (400ml) - xyleen 

 

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. 

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 

persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC. 

 

  

VOC-gehalte : 701,1 g/l EU-VOC in % : 99,16% VOC (EG) : 699,9 g/l 
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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 

: xyleen,XYLENE zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, categorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 

Flam. Gas 1 Ontvlambare gassen, categorie 1 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3 

Press. Gas (Liq.) Gassen onder druk : Vloeibaar gemaakt gas 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 2 

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

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

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. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

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

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

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

 
 

 
 

 

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. 


