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Artikel nummer:  
 

TGR38S10K  TGRAF2S50K  TGRCJS50K  TGRHS27S500  TGRNFS500 

TGR38S500  TGRAF2S-L  TGRCJS-L  TGRHS27S50K  TGRNFS50K 

TGR38S50K  TGRAL2S10K  TGRCMS10K  TGRHS27S-L  TGRNFSHV100 

TGR38S-L  TGRAL2S500  TGRCMS500  TGRIGFS10K  TGRNFSHV-L 

TGR4E2S10K  TGRAL2S50K  TGRCMS50K  TGRIGFS500  TGRNFS-L 

TGR4E2S500  TGRAL2S-L  TGRCMS-L  TGRIGFS50K  TGRP532S10K 

TGR4E2S50K  TGRALS10K  TGRCOFS10K  TGRIGFS-L  TGRP532S500 

TGR4E2S-L  TGRALS500  TGRCOFS500  TGRIKS10K  TGRP532S50K 

TGR4ES10K  TGRALS50K  TGRCOFS50K  TGRIKS500  TGRP532S-L 

TGR4ES500  TGRALS-L  TGRCOFS-L  TGRIKS50K  TGRP53S10K 

TGR4ES50K  TGRAS10K  TGREB2S10K  TGRIKS-L  TGRP53S500 

TGR4ES-L  TGRAS500  TGREB2S500  TGRIRS10K  TGRP53S50K 

TGR702S10K  TGRAS50K  TGREB2S50K  TGRIRS500  TGRP53SHV100 

TGR702S500  TGRAS-L  TGREB2S-L  TGRIRS50K  TGRP53SHV-L 

TGR702S50K  TGRB2S10K  TGREIF4S10K  TGRIRS-L  TGRP53S-L 

TGR702S-L  TGRB2S500  TGREIF4S500  TGRJPS10K  TGRPS10K 

TGR703S10K  TGRB2S50K  TGREIF4S50K  TGRJPS500  TGRPS500 

TGR703S500  TGRB2S-L  TGREIF4S-L  TGRJPS50K  TGRPS50K 

TGR703S50K  TGRBCS10K  TGRELKS10K  TGRJPS-L  TGRPS-L 

TGR703S-L  TGRBCS500  TGRELKS500  TGRJS10K  TGRS1S10K 

TGR70S10K  TGRBCS50K  TGRELKS50K  TGRJS500  TGRS1S500 

TGR70S500  TGRBCS-L  TGRELKS-L  TGRJS50K  TGRS1S50K 

TGR70S50K  TGRBS10K  TGRERS10K  TGRJS-L  TGRS1S-L 

TGR70S-L  TGRBS500  TGRERS500  TGRKAS10K  TGRS3S10K 

TGRA2S10K  TGRBS50K  TGRERS50K  TGRKAS500  TGRS3S500 

TGRA2S500  TGRBS-L  TGRERS-L  TGRKAS50K  TGRS3S50K 

TGRA2S50K  TGRC9S10K  TGRESB10K  TGRKAS-L  TGRS3SHV100 

TGRA2S-L  TGRC9S500  TGRESB500  TGRKBS10K  TGRS3SHV-L 

TGRA3S10K  TGRC9S50K  TGRESB50K  TGRKBS500  TGRS3S-L 

TGRA3S500  TGRC9S-L  TGRESBHV100  TGRKBS50K  TGRS5S10K 

TGRA3S50K  TGRCBS10K  TGRESB-L  TGRKBS-L  TGRS5S500 

TGRA3S-L  TGRCBS500  TGRGAS10K  TGRMK3S10K  TGRS5S50K 

TGRA4S10K  TGRCBS50K  TGRGAS500  TGRMK3S500  TGRS5S-L 

TGRA4S500  TGRCBS-L  TGRGAS50K  TGRMK3S50K  TGRS6P2S10K 

TGRA4S50K  TGRCHK1S10K  TGRGAS-L  TGRMK3S-L  TGRS6P2S500 

TGRA4SHV100  TGRCHK1S500  TGRGBS10K  TGRMK4S10K  TGRS6P2S50K 

TGRA4SHV-L  TGRCHK1S50K  TGRGBS500  TGRMK4S500  TGRS6P2S-L 

TGRA4S-L  TGRCHK1S-L  TGRGBS50K  TGRMK4S50K  TGRS6PS10K 

TGRA5S10K  TGRCHK2S10K  TGRGBS-L  TGRMK4S-L  TGRS6PS500 

TGRA5S500  TGRCHK2S500  TGRGDS10K  TGRMS10K  TGRS6PS50K 

TGRA5S50K  TGRCHK2S50K  TGRGDS500  TGRMS500  TGRS6PS-L 

TGRA5S-L  TGRCHK2S-L  TGRGDS50K  TGRMS50K  TGRSM1S10K 
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TGRAF1S10K  TGRCJ2S10K  TGRGDS-L  TGRMS-L  TGRSM1S500 

TGRAF1S500  TGRCJ2S500  TGRH3S10K  TGRMTS10K  TGRSM1S50K 

TGRAF1S50K  TGRCJ2S50K  TGRH3S500  TGRMTS500  TGRSM1S-L 

TGRAF1S-L  TGRCJ2S-L  TGRH3S50K  TGRMTS50K  TGRSM2S10K 

TGRAF2S10K  TGRCJS10K  TGRH3S-L  TGRMTS-L  TGRSM2S500 

TGRAF2S500  TGRCJS500  TGRHS27S10K  TGRNFS10K  TGRSM2S50K 

TGRSM2S-L  TGRT53S10K  TGRTALS-L  TGRTJS500  TGRTT2AS50K 

TGRSM3S10K  TGRT53S500  TGRTAPS10K  TGRTJS50K  TGRTT2AS-L 

TGRSM3S500  TGRT53S50K  TGRTAPS500  TGRTJS-L  TGRVRS10K 

TGRSM3S50K  TGRT53SHV100  TGRTAPS50K  TGRTNFS10K  TGRVRS500 

TGRSM3S-L   TGRT53SHV-L  TGRTAPSHV100  TGRTNFS500  TGRVRS50K 

TGRT2A2S10K  TGRT53S-L  TGRTAPSHV-L  TGRTNFS50K  TGRVRS-L 

TGRT2A2S500  TGRT70S10K  TGRTAPS-L  TGRTNFSHV100   

TGRT2A2S50K  TGRT70S500  TGRTESB10K  TGRTNFSHV-L   

TGRT2A2S-L  TGRT70S50K  TGRTESB500  TGRTNFS-L   

TGRT2AS10K  TGRT70S-L  TGRTESB50K  TGRTS3S10K   

TGRT2AS500  TGRTA1S10K  TGRTESBHV100  TGRTS3S500   

TGRT2AS50K  TGRTA1S500  TGRTES-L  TGRTS3S50K   

TGRT2AS-L  TGRTA1S50K  TGRTIKS10K  TGRTS3SHV100   

TGRT38S10K  TGRTA1S-L   TGRTIKS500  TGRTS3SHV-L   

TGRT38S500  TGRTALS10K  TGRTIKS50K  TGRTS3S-L   

TGRT38S50K  TGRTALS500  TGRTIKS-L  TGRTT2AS10K   

TGRT38S-L  TGRTALS50K  TGRTJS10K  TGRTT2AS500   

 

 

Samenstelling Identificatie van de gevaren 

 

TGRAB100ML 

TGRAB10ML 

 

 

Activation Buffer 

 

GHS07; H315, H317, H319, H412 

 

TGRDB100ML 

TGRDB10ML 

 

 

Dilution Buffer 

 

GHS07; H315, H317, H319, H412 

 

TGRLB100ML 

TGRLB10ML 

 

 

Lysis Buffer (5x) 

 

GHS07; H302, H315, H317, H319, H412 

 

TGR-***-L 

 

 

Control Lysate 

 

GHS07; H315, H317, H319 

 

RB 

 

 

Reaction Buffer 

 

GHS07; H315, H317, H319, H412 

 
*** = assay naam 



TGR BioSciences Gevaar Alarm Code: 2

AlphaScreen SureFire Activation Buffer

Chemwatch: 5233-12
Versie nummer: 2.1.1.1
Veiligheidsinformatieblad (Conform de Verordeningen (EU) nr. 2015/830)

Publicatiedatum: 07/12/2016
Drukdatum: 25/08/2017

L.REACH.NLD.NL

RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of
het preparaat

AlphaScreen SureFire Activation Buffer

Synoniemen Niet Beschikbaar

Andere identificatiewijzen Niet Beschikbaar

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

Relevant geïdentificeerd
gebruik van de stof of het

mengsel
Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiken die worden
afgeraden

Niet van Toepassing

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Geregistreerde
bedrijfsnaam

TGR BioSciences

Adres 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefoon 61 8 8354 6180

Fax Niet Beschikbaar

Website Niet Beschikbaar

Email info@tgrbio.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Vereniging / Organisatie Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+61290372994

Andere
noodtelefoonnummers

+1703-527-3887/+31505445971

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens
richtijn (EC) No. 1272/2008

[CLP] [1]

H315 - Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, H319 - Oogirritatie Categorie 2, H317 - Huidsensibilisator categorie 1, H412 - chronisch aquatisch gevaar
Categorie 3

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)

SIGNAALWOORD WAARSCHUWING

Gevaarsverklaring(en)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

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

Aanvullende verklaring(en)

Continued...



Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P261 Inademing van damp/ spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorzorgsmaatregelen: Respons

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijke voorschriften

2.3. Andere gevaren

Opname door de mond kan schade aan de gezondheid veroorzaken*.

Blootstelling kan resulteren in cumulatieve effecten*.

Mogelijke overgevoeligheid van de ademhalingswegen*.

REACh - Art.57-59: Het mengsel bevat geen stoffen van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten op de SDS datum afdrukken.

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1.Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in sectie 3.2

3.2.Mengsels

1.CAS Nr
2.EG Nr
3.Index no.
4.REACH no.

%
[gewicht]

Naam Classificatie volgens richtijn (EC) No. 1272/2008 [CLP]

1.151-21-3
2.205-788-1
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119489461-32-
XXXX|01-2119979536-20-XXXX

<=2.5

Ontvlambare vaste stof 1, Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 4,
Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 4, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Ernstig oogletsel

Categorie 1, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3; H228, H302, H312, H332, H315, H318, H335 [1]

1.55965-84-9
2.Niet Beschikbaar
3.613-167-00-5
4.Niet Beschikbaar

<=0.5

Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 3, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 3, Acute toxiciteit
(oraal) categorie 3, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 1B, Huidsensibilisator categorie 1, Acuut
aquatisch gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H331, H311, H301, H314,

H317, H410 [3]

balance
Ingrediënten niet bepaald te
gevaarlijk zijn

Legenda: 1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI 4. Indeling getrokken uit C & L

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg van het oog en de oogleden bewegen door de
bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te tillen.
Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

Contact met de Huid

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing
Bij inhalering van rook of verbrandingsproducten, verwijder uit vervuilde omgeving.
Andere maatregelingen zijn meestal onnodig.

Inslikken

Indien ingeslikt, wek overgeven NIET op.
Bij overgeven, laat de patiënt naar voor leunen of plaats op de linkerzijde (indien mogelijk in de hoofd naar beneden positie) om de luchtwegen open te houden
en aspiratie te voorkomen.

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

Kathon (R) mengsel
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Houdt de patiënt nauwlettend in de gaten.
Geef nooit vloeistof aan een persoon die tekenen van slaperigheid of een verminderd bewustzijn vertoont; dat wil zeggen iemand die het bewustzijn aan het
verliezen is.
Geef water om de mond te spoelen en geef daarna langzaam water, net zoveel als het slachtoffer comfortabel kan drinken.
Zoek medisch advies.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie hoofdstuk 11

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

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Er is geen beperking voor het type brandblusapparaat dat gebruikt kan worden.
Gebruik brandblusapparatuur die geschikt is voor de omgeving.

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

Onverenigbaarheid met
vuur

Vermijd vervuiling met oxiderende agentia dwz nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembad chloor etc. daar ontbranding het resultaat kan zijn.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

Waarschuw de brandweer en meldt de locatie en de aard van het gevaar.
Draag beademingsapparatuur en alleen tegen brand beschermende handschoenen.
Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.
Gebruik brandbestrijding procedures die geschikt zijn voor de omgeving.
Nader GEEN containers die mogelijk heet zijn.
Koel aan vuur blootgestelde containers met een waterstraal/nevel vanuit een beschermde lokatie.
Als het veilig is, haal containers uit de vuurloop.
De uitrusting dient grondig gereinigd te worden na gebruik.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Niet brandbaar.
Niet beschouwt als significant brandgevaarlijk.
Uitzetting of ontleding bij verhitting kan leiden tot heftig scheuren van container.
Ontleed by verhitting en kan giftige damp of koolmonoxide (CO) produceren.
Kan een bijtende rook uitzenden.

Ontleding kan giftige dampen ontwikkelen van:
,
koolstofdioxide (CO2)
,
waterstof chloride (zoutzuur)
,
fosgene
,
stikstofoxides (NOx)
,
zwaveloxides (SOx)
,
Andere pyrolyse producten die kenmerkend zijn voor verbranding van organisch materiaal.

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie afdeling 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geringe Lozingen

Ruim na morsen meteen op.
Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.
Controleer persoonlijk contact door het gebruik van beschermende uitrusting.
Behoud en adsorbeer het gemorste met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
Veeg op. Plaats in een geschikte geëtiketteerde afvalcontainer.

GROTE SPILLAGE

Absorbeer of neem gemorste isothiazolinon vloeistof op met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
De absorbent (en de oppervalkte aarde tor een diepte die voldoende is om alle biocide te verwijderen) dienen in een vat geschept te worden en behandeld met
een 11% natrium metabisulfiet (Na2S2O5) of natrium bisulfiet (NaHSO3), of 12% natrium sulfiet (Na2SO3) en 8% zoutzuur (HCl) oplossing.
Glutathion wordt ook wel gebruikt om isothiazolinonen te inactiveren.
Gebruik 20 volumes ontsmettingsoplossing voor elk volume biocide en laat de containers minstens 30 minuten staan deactiveren alvorens af te voeren.
Indien afvoer of riolering vervuild wordt, neem dan contact op met de nooddiensten.
Ontsmet en was na het opruimen alle beschermende kleding en uitrusting alvorens op te slaan voor hergebruik.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie sectie 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG
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7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilige Hantering

Verontreinigde (natte)kleding MAG NIET in contact blijven met de huid.
Vermijd elk persoonlijk contact, inclusief inhalering.
Draag bij gevaar aan blootstelling beschermende kleding.
Gebruik in goed geventileerde ruimte.
Vermijd contact met vocht.
Vermijd contact met “onverenigbaar” materiaal.
Eet, drink of rook NIET bij gebruik.
Houd de containers goed gesloten indien niet in gebruik.
Vermijd fysieke schade aan containers.
Na gebruik altijd de handen wassen met water en zeep.
Werkkleding dient apart gewassen te worden. Was vervuilde kleding voor het opnieuw te gebruiken.
Gebruik goede beroepspraktijk.
Lees de aanbevelingen van de fabrikant betreffende opslag en gebruik.
De atmosfeer dient regelmatig gecontroleerd te worden op maximale standaardwaardes van blootstelling om van een veilige werkomgeving verzekerd te zijn.

Bescherming tegen brand
en explosies

Zie afdeling 5

Andere Gegevens

Bewaar in de originele containers.
Houd de containers veilig gesloten.
Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Niet in de buurt van niet compatibele materialen voedselcontainers bewaren.
Bescherm containers tegen fysieke schade en controleer regelmatig op lekkage.
Lees de opslag en verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant.

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

Geschikte verpakking
Polyethyleen of polypropyleen container.
Verpak zoals aanbevolen door de fabrikant.
Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk voorzien zijn van etiketten.

Gescheiden Opslag Vermijd reactie met oxiderende middelen

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie afdeling 1.2

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL)

Niet Beschikbaar

VOORSPELDE GEEN EFFECT (PNEC)

Niet Beschikbaar

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL)

GEGEVENS VAN DE SAMENSTELLING

Bron Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TWA (Grenswaarde) STEL piek Opmerkingen

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

EMERGENCY GRENZEN

Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

Sodium lauryl sulfate 3.9 mg/m3 43 mg/m3 260 mg/m3

Ingrediënt originele IDLH herzien IDLH

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Kathon (R) mengsel Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Toepasselijke
mechanische controles

Algemene ontluchting voldoet onder normale werkingscondities. Lokale ventilatie kan vereist zijn in specifieke gevallen. Bij risico op overmatige blootstelling,
draag een goedgekeurd gasmasker. Voor het verkrijgen van een adequate bescherming dient het goed te passen. Zorg voor voldoende ventilatie in pakhuis of
gesloten opslagruimtes. Luchtverontreinigingen gegenereerd op de werkplaats hebben variërende "ontsnapsnelheden", die op hun beurt de
"vervangingssnelheden" van de frisse circulerende lucht bepalen die nodig is om de vervuiling te verwijderen.

Type Vervuiling: Luchtsnelheid:

Oplosmiddel, damp, ontvetter, enz. Verdampend uit een tank (in stilstaande Lucht).
0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

Aërosolen, damp ontstaan bij overgieten, het stoppen van het vullen van containers, lage snelheid transportband overdracht, lassen,
spray verdrijving, plateer zuur rook, pekelen (beitsen) (met lage snelheid vrijkomend in een zone waar het actief gegenereerd wordt)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

Directe spray, spuitverven in lage cabine, Het vullen van drums, beladen van Transportbanden, pletstof, gasontlading (actieve
generering in zone met Snelle luchtverplaatsing)

1-2.5 m/s (200-500
f/min)

Fijnmalen, zandstralen, instorten, stof Gegenereerd door een rad met hoge snelheid (met grote initiële snelheid vrijkomend in zone
met zeer hoge luchtsnelheid)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Binnen elk bereik hangt de juiste waarde af van:
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Lage waarden van het bereik Hoge waarden van het bereik

1: Luchtstromingen in de kamer zijn minimaal, of voordelig voor verversing. 1: Verstorende luchtstroming.

2: Verontreiniging is laag toxisch of een waarde die onaangenaam is. 2: Vervuiling is zeer giftig.

3: Onderbroken, lage productie. 3: Hoge productie, zwaar gebruik.

4: Grote overkapping of grote luchtmassa 4: Kleine overkapping - in beweging. slecht lokale controle.

Simpele theorie laat zien dat de luchtsnelheid snel afneemt met de afstand van de opening van een simpele afzuigpijp. De snelheid neemt in het algemeen af
met het kwadraat van de afstand tot het afzuigpunt (in simpele gevallen). Daarom dient de luchtsnelheid op het afzuigpunt aangepast te worden aan de afstand
van de tot de vervuilingsbron. De luchtsnelheid bij de afzuigventilator moet bijvoorbeeld minimaal 1-2 m/s (200-400 f/min) zijn voor afzuiging van oplosmiddelen
in een tank op 2 meter van het afzuigpunt. Andere mechanische overwegingen, die zorgen voor tekortkomingen van de resultaten van de afzuigapparatuur,
maken het essentieel dat de theoretische luchtsnelheden met een factor 10 of meer vermenigvuldigd moeten worden bij installatie of gebruik van de
afzuigsystemen.

8.2.2. Maatregelen ter
beheersing van

blootstelling

Ogen en
gezichtsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen.
Chemische stofbril.
Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren: zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Een geschreven
gedragscode moet voor elke werkplek of taak opgesteld worden, waarin de beperkingen op het dragen van contactlenzen beschreven zijn. Dit document moet
een overzicht van de gebruikte stoffen die door de lenzen geabsorbeerd en geadsorbeerd kunnen worden en een registratie van de opgetreden ongevallen
bevatten. Medisch en EHBO-personeel moet getraind worden in de verwijdering van contactlenzen, geschikte hulpapparatuur dient aanwezig te zijn. Begin
in het geval van een blootstelling aan chemische stoffen onmiddellijk met het spoelen van de ogen en verwijder contactlenzen zodra dit mogelijk is. Lenzen
dienen verwijderd te worden bij de eerste verschijnselen van roodheid of irritatie van de ogen. Lenzen moeten in een schone omgeving verwijderd te worden,
nadat het personeel de handen grondig gereinigd heeeft. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Huidbescherming Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten
bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.
OPMERKING: Het materiaal kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken bij individuen die er vatbaar voor zijn. Om elk huidcontact te vermijden dient men
voorzichtig te zijn bij het verwijderen van handschoenen en andere beschermende uitrusting.
De geschiktheid en duurzaamheid van het handschoen type hangt af van het gbruik. Factoren als:

frequentie en contacttijd,
chemische resistentie van het materiaal van de handschoen,
de dikte van de handschoen en
handigheid zijn van belang bij de keuze.

Butyl rubber handschoenen

Lichaamsbescherming Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

Overalls.
P.V.C. schort.
Beschermingcrème.
Reinigingscrème voor de huid.
Oogspoelfles.

Thermische gevaren Niet Beschikbaar

Ademhalingsbescherming

Type AK-P Filter met voldoende capaciteit (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 of nationaal equivalent)

Ademhalingstoestellen met cartridge mogen nooit gebruikt worden voor noodtoegang of in ruimtes met onbekende dampconcentraties of onbekend zuurstofgehalte. De drager moet gewaarschuwd
worden de besmette ruimte onmiddellijk te verlaten bij het detecteren van geur door het ademhalingstoestel. De geur kan erop duiden dat het masker niet goed werkt, dat de dampconcentratie te
hoog is of dat het masker niet goed past. Vanwege deze beperkingen wordt alleen beperkt gebruik van ademhalingstoestellen met cartridge geschikt bevonden.

8.2.3. 8.2.3.Milieublootstellingscontroles

Zie afdeling 12

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Niet Beschikbaar

Fysische Toestand vloeistof
Relatieve dichtheid (Water =

1)
Niet Beschikbaar

Geur Niet Beschikbaar
Verdelingscoefficient

n-octanol / water
Niet Beschikbaar

Stanklimiet Niet Beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur

(°C)
Niet van Toepassing

pH (zoals geleverd) Niet Beschikbaar decompositietemperatuur Niet Beschikbaar

Smeltpunt / vriespunt (° C) Niet Beschikbaar Viscositeit (cSt) Niet Beschikbaar

Initiaal kookpunt en
kookpuntbereik (° C)

Niet Beschikbaar Molecuulmassa (g/mol) Niet van Toepassing

Vlampunt (°C) Niet van Toepassing smaak Niet Beschikbaar

Verdampingssnelheid Niet Beschikbaar Explosieve eigenschappen Niet Beschikbaar

Ontvlambaarheid Niet van Toepassing Oxydatie eigenschappen Niet Beschikbaar
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Bovenste
Ontploffingsgrens (%)

Niet van Toepassing
Surface Tension (dyn/cm or

mN/m)
Niet Beschikbaar

Onderste Explosiegrens
(%)

Niet van Toepassing Vluchtig Bestanddeel (%vol) Niet Beschikbaar

Dampspanning (kPa) Niet Beschikbaar Gas Groep Niet Beschikbaar

Oplosbaarheid in water
(g/L)

vermengbaar pH als een oplossing (1%) Niet Beschikbaar

Dampdichtheid (Lucht=1) Niet Beschikbaar VOC g/L Niet Beschikbaar

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.Reactiviteit Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische stabiliteit
Niet compatibele materialen aanwezig.
Product wordt stabiel geacht te zijn.
Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke
reacties

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op elkaar
inwerkende materialen

Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Inademen

Deze stof wordt niet geacht schadelijke effecten voor de gezondheid of irritatie van de luchtwegen te veroorzaken bij inademing (in de klassering volgens
EG-richtlijnen gebaseerd op dierlijke modellen). Niettemin werden schadelijke over het hele lichaam verspreide effecten vastgesteld na de blootstelling van
dieren op minstens één andere manier en vereist een goede hygiëne dat de blootstelling tot een minimum wordt beperkt en dat op de werkvloer geschikte
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Inslikken
Onopzettelijke opname door de mond van deze stof kan schade aan de gezondheid veroorzaken.
Bij inname via de mond zijn isothiazolinonen gemiddeld tot zeer giftig. De belangrijkste tekenen van vergiftiging zijn ernstige maagirritatie, lusteloosheid en
gebrek aan coördinatie.

Contact met de Huid

Bij contact kan deze stof bij sommige personen ontsteking van de huid veroorzaken.
Het materiaal kan elke al bestaande dematitis conditie verergeren.
Isothiazolinon oplossingen kunnen afhankelijk van de concentratie irriterend of zelfs beschadigend voor de huid zijn. Een concentratie hoger dan 0,1% kan
irriteren en hoger dan 0,5% kan ernstige irritatie veroorzaken.
Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.
Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke
effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.

Oog

Deze stof kan bij sommige personen irritatie en schade aan de ogen veroorzaken.
Isothiazoline oplossingen kunnen het slijmvlies en hoornvlies beschadigen. Uit dierproeven blijkt dat zeer lage concentraties (minder dan 0,1%) geen irritatie
veroorzaken, terwijl hogere waarden (3-5,5%) ernstige oog irritatie en schade veroorzaken. De symptomen zijn vertroebeling van het hoornvlies en zwelling
van het oog.

Chronisch

Bij sommige personen is vergeleken met de algemene bevolking een overgevoeligheidsreactie na huidcontact waarschijnlijker.
Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.
De isothiazolinonen staan bekend als contact sensibilisatoren. Sensibilisatie door de gechloreerde verbindingen is aannemelijker dan door de niet
gechloreerde soorten. Het gevaar van overgevoeligheid is afhankelijk van de manier waarop het contact plaats vindt - de kans is groter bij een beschadigde
huid. Studies door huidspecialisten laten zien dat overgevoeligheid kan plaats vinden bij concentraties lager dan 0,02% en dat allergische reacties bij
overgevoelige mensen zelfs bij lagere concentraties kan plaats vinden. Er is een immuun kruisreactie tussen gechloreerde isothiazolinonen maar niet tussen
de gechloreerde en de niet gechloreerde soorten. Alvorens een conclusie getrokken kan worden over de veiligheid van de niet gechloreerde soorten zijn meer
ervaringen nodig.
In de literatuur zijn tegensprekende rapporten bekend, maar er is over isothiazolinonen gerapporteerd dat ze mutaties veroorzaken bij bepaalde bacteriën. Dit
effect is niet bekend bij zoogdiercellen. Dierproeven geven aan dat er geen voortplanting- of tumorinducerende effecten zijn.

AlphaScreen SureFire Activation
Buffer

TOXICITEIT IRRITATIE

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 1288 mg/kg[2] Eye (rabbit):100 mg/24 hr-moderate

Skin (human): 25 mg/24 hr - mild

Kathon (R) mengsel
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 53 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

Legenda: 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven
gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen
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Legenda:  – Gegevens beschikbaar, maar niet aan de criteria voor indeling vullen
 – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen

 – Gegevens niet beschikbaar voor de indeling maken

KATHON (R) MENGSEL

Contactallergieën uiten zich meestal als contacteczeem en soms als urticaria of oedeem van Quincke. Bij de pathogenese van
contacteczeem treden celgebonden (T-lymfocyten) immunologische reacties van het vertraagde type op. Bij andere allergische
huidreacties, zoals contacturticaria, treden antilichaam-gebonden immunologische reacties op. Het belang van het contact-allergeen wordt
niet alleen bepaald door zijn sensibiliserend potentieel: de verdeling van de stof en de mogelijkheden om ermee in contact te komen zijn
eveneens belangrijk. Een licht sensibiliserende stof die wijd verspreid is kan een belangrijker allergeen zijn dan een stof met een sterker
sensibiliserend potentieel waarmee slechts weinig personen in contact komen. Vanuit een klinisch standpunt, zijn stoffen afwijkend als ze bij
tests een allergische reactie veroorzaken bij 1% van de geteste personen.
Geen significante acute toxicologische gegevens geïdentificeerd bij de literatuur zoekopdracht
De stof kan irriterend zijn voor de ogen en langdurig contact veroorzaakt ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende
stoffen kan bindvliesontsteking veroorzaken.
Deze stof kan bij langdurige of herhaalde blootstelling huidirritatie veroorzaken en kan bij contact aanleiding geven tot roodheid van de huid,
zwelling, de vorming van blaasjes, schilferen  en verdikkingen van de huid.

NATRIUM-
2-(2-DODECYLOXYETHOXY)ETHYLSULFAAT

& KATHON (R) MENGSEL

Op astma lijkende symptomen kan voor maanden of zelfs jaren na einde blootstelling doorgaan,dit kan gebeuren door een niet-allergische
conditie die bekend staat als reactieve luchtweg disfunctie syndroom (RADS), dat kan ontstaan na blootstelling aan hoge niveaus van zeer
irriterende stoffen. Criteria voor diagnose van RADS bevat de afwezigheid van bestaande respiratoire ziekte, in niet-atopisch individu, met
abrupt begin van persistente op astma lijkende symptomen binnen minuten of urenen na blootstelling aan irritant. Een omkeerbaar
luchtstroom patroon, op spirometer, met de aanwezigheid van lichte tot ernstige bronchiale hyperactiviteit op methacholine testen en gebrek
aan minimale lymphocytische ontsteking zonder easinophilia vallen ook onder de criteria voor diagnose van RADS. RADS ( astma) na
inhalatie van irriterende stof is een infrequente ziekte gerelateerd aan de concentratie en duur van blootstelling. Industriële bronchitis aan
de andere kant is een ziekte die ontstaat als resultaat van blootstelling aan hoge concentraties van irriterende substanties en is omkeerbaar
nadat blootstelling stopt. De afwijking wordt gekarakteriseerd door dyspnea, hoesten en slijm productie.

acute toxiciteit Kankerverwekkendheid

Huidirritatie /-corrosie voortplantings-

Ernstig oogletsel /
oogirritatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling

Luchtwegen of de huid
Specifieke

doelorgaantoxiciteit -
herhaalde blootstelling

Mutageniteit gevaar bij inademing

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

AlphaScreen SureFire Activation
Buffer

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 0.59mg/L 4

EC50 48 schaaldier 0.67mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 1.2mg/L 4

BCF 1 Vis 0.85mg/L 4

EC15 24 schaaldier 0.17mg/L 4

NOEC 0.08 Vis 0.0000013mg/L 4

Kathon (R) mengsel

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

MAG NIET in contact komen met oppervlakte water of gebied dat onder het vloedwaterniveau ligt. Water niet vervuilen als gereedschap wordt schoongemaakt of bij het weggooien van het water
waarmee gereedschap is schoongemaakt.
Afval afkomstig van gebruik van het product moet worden weggegooid op de werkplaats of op aangewezen vuilnisverwerkingsbedrijven.
Ontlaad NIET in riool of waterloop.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt Nawerking: water/grond Nawerking: lucht

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

HOOG HOOG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt Bioaccumulatie
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natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

LAAG (BCF = 7.15)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt Beweeglijkheid

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

LAAG (KOC = 10220)

12.5.Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

P B T

Relevante beschikbare
gegevens

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

PBT criteria voldaan? Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt /
verpakking

Doorboor containers om hergebruik te voorkomen en begraaf op een gemachtigde stortplaats.
De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn
gebied. In sommige gebieden dient afval  bijgehouden te worden. Een rangorde van Controle lijkt algemeen te zijn - de gebruiker dient te onderzoeken:

Reductie,
Hergebruik
Recyclen
Afvalverwijdering (als al het andere niet gaat)

Dit materiaal kan recyclet worden als het niet gebruikt is of indien het niet zo vervuild is dat het onbruikbaar is voor het bedoelde gebruik. Indien het vervuild is
kan het mogelijk zijn het product her te winnen door filtratie, destillatie of via andere wegen. De levensduur op de plank dient ook overwogen te worden bij
dergelijke beslissingen. Merk op dat de eigenschappen van een materiaal kunnen veranderen bij gebruik en dat recyclen of hergebruik niet altijd geschikt zijn.
Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
In elk geval kan verwijderen via het riool onderwerp zijn van lokale wetten en regels en deze zullen eerst in overweging genomen moeten orden. Bij twijfel,
contacteer de verantwoordelijke autoriteiten.

Indien mogelijk hergebruiken.
Raadpleeg de fabrikant voor mogelijkheden tot hergebruik of raadpleeg de locale of regionale afvalverwerkingautoriteit indien geen geschikte behandeling of
afvalverwerkingfaciliteit gevonden kan worden.
Ruim op door: Begraven op een stortterrein met vergunning of verbranding in een verbrandingsoven met vergunning (na mengen met geschikt brandbaar
materiaal).
Ontdoe lege containers van vervuiling. Neem alle veiligheidsregels op de etiketten in acht tot de containers schoon zijn en vernietigd.

Opties voor behandeling
van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering
van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Etiketten Vereist

Marine Pollutant geen

Vervoer over de weg (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1.VN-nummer Niet van Toepassing

14.2.Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

klasse Niet van Toepassing

Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4.Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5.Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Identificatie van gevaar (Kemler) Niet van Toepassing

Classificatiecode Niet van Toepassing

Etiket Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid Niet van Toepassing

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing
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14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

ICAO/IATA-klasse Niet van Toepassing

ICAO/IATA secundair risico Niet van Toepassing

ERG code Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen Niet van Toepassing

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht Niet van Toepassing

Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak  Niet van Toepassing

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

IMDG-klasse Niet van Toepassing

IMDG Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

EMS-nummer Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

Niet van Toepassing Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Classificatiecode Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

vereist Equipment Niet van Toepassing

Fire kegels aantal Niet van Toepassing

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

NATRIUM-2-(2-DODECYLOXYETHOXY)ETHYLSULFAAT(151-21-3) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

KATHON (R) MENGSEL(55965-84-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Dit veiligheidsinformatieblad is in naleving van de volgende EU wetgeving en haar aanpassingen - zover toepasselijk; 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain, indien beschikbaar.

ECHA SAMENVATTING

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

151-21-3 Niet Beschikbaar 01-2119489461-32-XXXX, 01-2119979536-20-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 GHS05, Dgr H315, H318

2 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 GHS05, Dgr H315, H318

1 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H302, H315, H319

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3, Flam. Sol. 2, STOT SE
3, Eye Irrit. 2, Flam. Sol. 1, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Skin Sens. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 2, STOT RE 2, Flam. Liq. 1, Acute Tox. 2

GHS05, Dgr, GHS02,
GHS06, GHS09, GHS08

H318, H228, H332, H335, H311, H400,
H317, H334, H314, H411, H373, H224,
H300

1 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 GHS05, Dgr H315, H318

2
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2B, STOT
SE 3, Aquatic Chronic 2

GHS05, Dgr, GHS09 H315, H317, H318, H302, H335, H411

2 GHS07, Wng H315, H319

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

1 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H302, H319

2
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 3,
Skin Sens. 1B

GHS05, Dgr, GHS06
H302, H315, H318, H412, H311, H317,
H335

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

Kathon (R) mengsel 55965-84-9 613-167-00-5 Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331, H410,
H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

chemische inventarisatie Staat

Australia - AICS N (Kathon (R) mengsel)

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL N (Kathon (R) mengsel)

China - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

N (Kathon (R) mengsel)

Japan - ENCS N (natrium-2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat)

Korea - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS Y

USA - TSCA N (Kathon (R) mengsel)

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

Chemwatch: 5233-12

Versie nummer: 2.1.1.1

Page 10 of 11

AlphaScreen SureFire Activation Buffer

Publicatiedatum: 07/12/2016

Drukdatum: 25/08/2017

Continued...



Volledige tekst Risk en Hazard codes

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H228 Ontvlambare vaste stof.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H300 Dodelijk bij inslikken.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

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

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

Overige informatie

Bestanddelen met meerdere CAS-nummers

Naam CAS Nr

natrium-
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfaat

151-21-3, 1335-72-4, 3088-31-1, 9004-82-4

Kathon (R) mengsel 55965-84-9, 96118-96-6

Classificatie van het preparaat en de individuele componenten is gebaseerd op officiële en geautoriseerde bronnen alsook door onafhankelijke beoordeling door het 

Het SDS is een Gevaar Communicatie instrument en dient gebruikt te worden als hulp bij Risico Beoordeling. Vele factoren bepalen of een gevaar een risico is op de werkvloer of in een andere
setting. Risico's kunnen bepaald worden door te refereren aan Blootstelling Scenarios. De schaal en frequentie van het gebruik en de huidige of beschikbare technische controle systemen dienen
in aanmerking genomen te worden.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 -  Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

Afkortingen en acroniemen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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TGR BioSciences Gevaar Alarm Code: 2

AlphaScreen SureFire Dilution Buffer

Chemwatch: 5233-16
Versie nummer: 2.1.1.1
Veiligheidsinformatieblad (Conform de Verordeningen (EU) nr. 2015/830)

Publicatiedatum: 08/12/2016
Drukdatum: 25/08/2017

L.REACH.NLD.NL

RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of
het preparaat

AlphaScreen SureFire Dilution Buffer

Synoniemen Niet Beschikbaar

Andere identificatiewijzen Niet Beschikbaar

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

Relevant geïdentificeerd
gebruik van de stof of het

mengsel
Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiken die worden
afgeraden

Niet van Toepassing

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Geregistreerde
bedrijfsnaam

TGR BioSciences

Adres 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefoon 61 8 8354 6180

Fax Niet Beschikbaar

Website Niet Beschikbaar

Email info@tgrbio.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Vereniging / Organisatie Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+61290372994

Andere
noodtelefoonnummers

+1703-527-3887/+31505445971

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens
richtijn (EC) No. 1272/2008

[CLP] [1]

H315 - Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, H319 - Oogirritatie Categorie 2, H317 - Huidsensibilisator categorie 1, H412 - chronisch aquatisch gevaar
Categorie 3

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)

SIGNAALWOORD WAARSCHUWING

Gevaarsverklaring(en)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

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

Aanvullende verklaring(en)

Continued...



Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P261 Inademing van damp/ spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorzorgsmaatregelen: Respons

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijke voorschriften

2.3. Andere gevaren

Opname door de mond kan schade aan de gezondheid veroorzaken*.

Blootstelling kan resulteren in cumulatieve effecten*.

Mogelijke overgevoeligheid van de ademhalingswegen*.

REACh - Art.57-59: Het mengsel bevat geen stoffen van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten op de SDS datum afdrukken.

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1.Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in sectie 3.2

3.2.Mengsels

1.CAS Nr
2.EG Nr
3.Index no.
4.REACH no.

%
[gewicht]

Naam Classificatie volgens richtijn (EC) No. 1272/2008 [CLP]

1.77-86-1
2.201-064-4
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119957659-16-XXXX

<0.3
Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Oogirritatie Categorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3;

H315, H319, H335 [1]

1.9048-46-8
2.232-936-2
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<2.5 Niet van Toepassing

1.9005-64-5
2.500-018-3
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119971749-17-XXXX

<0.3 Niet van Toepassing

1.55965-84-9
2.Niet Beschikbaar
3.613-167-00-5
4.Niet Beschikbaar

<0.5

Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 3, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 3, Acute toxiciteit (oraal)
categorie 3, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 1B, Huidsensibilisator categorie 1, Acuut aquatisch

gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410 [3]

balance
Ingrediënten niet bepaald te
gevaarlijk zijn

Legenda: 1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI 4. Indeling getrokken uit C & L

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg van het oog en de oogleden bewegen door de
bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te tillen.
Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

methylidyntriiminotrimethanol

albuminen,-bloedserum

polysorbaat-20

Kathon (R) mengsel
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Contact met de Huid

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing
Bij inhalering van rook of verbrandingsproducten, verwijder uit vervuilde omgeving.
Andere maatregelingen zijn meestal onnodig.

Inslikken

Indien ingeslikt, wek overgeven NIET op.
Bij overgeven, laat de patiënt naar voor leunen of plaats op de linkerzijde (indien mogelijk in de hoofd naar beneden positie) om de luchtwegen open te houden
en aspiratie te voorkomen.
Houdt de patiënt nauwlettend in de gaten.
Geef nooit vloeistof aan een persoon die tekenen van slaperigheid of een verminderd bewustzijn vertoont; dat wil zeggen iemand die het bewustzijn aan het
verliezen is.
Geef water om de mond te spoelen en geef daarna langzaam water, net zoveel als het slachtoffer comfortabel kan drinken.
Zoek medisch advies.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie hoofdstuk 11

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

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Er is geen beperking voor het type brandblusapparaat dat gebruikt kan worden.
Gebruik brandblusapparatuur die geschikt is voor de omgeving.

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

Onverenigbaarheid met
vuur

Vermijd vervuiling met oxiderende agentia dwz nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembad chloor etc. daar ontbranding het resultaat kan zijn.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

Waarschuw de brandweer en meldt de locatie en de aard van het gevaar.
Draag beademingsapparatuur en alleen tegen brand beschermende handschoenen.
Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.
Gebruik brandbestrijding procedures die geschikt zijn voor de omgeving.
Nader GEEN containers die mogelijk heet zijn.
Koel aan vuur blootgestelde containers met een waterstraal/nevel vanuit een beschermde lokatie.
Als het veilig is, haal containers uit de vuurloop.
De uitrusting dient grondig gereinigd te worden na gebruik.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Niet brandbaar.
Niet beschouwt als significant brandgevaarlijk.
Uitzetting of ontleding bij verhitting kan leiden tot heftig scheuren van container.
Ontleed by verhitting en kan giftige damp of koolmonoxide (CO) produceren.
Kan een bijtende rook uitzenden.

Ontleding kan giftige dampen ontwikkelen van:
,
koolstofdioxide (CO2)
,
Waterstof cyanide
,
stikstofoxides (NOx)
,
Andere pyrolyse producten die kenmerkend zijn voor verbranding van organisch materiaal.
Kan giftige rook uitstoten.
Kan corrosieve dampen uitstoten.

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie afdeling 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geringe Lozingen

Ruim na morsen meteen op.
Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.
Controleer persoonlijk contact door het gebruik van beschermende uitrusting.
Behoud en adsorbeer het gemorste met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
Veeg op. Plaats in een geschikte geëtiketteerde afvalcontainer.

GROTE SPILLAGE

Absorbeer of neem gemorste isothiazolinon vloeistof op met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
De absorbent (en de oppervalkte aarde tor een diepte die voldoende is om alle biocide te verwijderen) dienen in een vat geschept te worden en behandeld met
een 11% natrium metabisulfiet (Na2S2O5) of natrium bisulfiet (NaHSO3), of 12% natrium sulfiet (Na2SO3) en 8% zoutzuur (HCl) oplossing.
Glutathion wordt ook wel gebruikt om isothiazolinonen te inactiveren.
Gebruik 20 volumes ontsmettingsoplossing voor elk volume biocide en laat de containers minstens 30 minuten staan deactiveren alvorens af te voeren.
Indien afvoer of riolering vervuild wordt, neem dan contact op met de nooddiensten.
Ontsmet en was na het opruimen alle beschermende kleding en uitrusting alvorens op te slaan voor hergebruik.
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6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie sectie 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilige Hantering

Verontreinigde (natte)kleding MAG NIET in contact blijven met de huid.
Vermijd elk persoonlijk contact, inclusief inhalering.
Draag bij gevaar aan blootstelling beschermende kleding.
Gebruik in goed geventileerde ruimte.
Vermijd contact met vocht.
Vermijd contact met “onverenigbaar” materiaal.
Eet, drink of rook NIET bij gebruik.
Houd de containers goed gesloten indien niet in gebruik.
Vermijd fysieke schade aan containers.
Na gebruik altijd de handen wassen met water en zeep.
Werkkleding dient apart gewassen te worden. Was vervuilde kleding voor het opnieuw te gebruiken.
Gebruik goede beroepspraktijk.
Lees de aanbevelingen van de fabrikant betreffende opslag en gebruik.
De atmosfeer dient regelmatig gecontroleerd te worden op maximale standaardwaardes van blootstelling om van een veilige werkomgeving verzekerd te zijn.

Bescherming tegen brand
en explosies

Zie afdeling 5

Andere Gegevens

Bewaar in de originele containers.
Houd de containers veilig gesloten.
Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Niet in de buurt van niet compatibele materialen voedselcontainers bewaren.
Bescherm containers tegen fysieke schade en controleer regelmatig op lekkage.
Lees de opslag en verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant.

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

Geschikte verpakking
Polyethyleen of polypropyleen container.
Verpak zoals aanbevolen door de fabrikant.
Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk voorzien zijn van etiketten.

Gescheiden Opslag Vermijd reactie met oxiderende middelen

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie afdeling 1.2

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL)

Niet Beschikbaar

VOORSPELDE GEEN EFFECT (PNEC)

Niet Beschikbaar

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL)

GEGEVENS VAN DE SAMENSTELLING

Bron Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TWA (Grenswaarde) STEL piek Opmerkingen

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

EMERGENCY GRENZEN

Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

methylidyntriiminotrimethanol Tris-hydroxymethylaminomethane; (THAM) 18 mg/m3 190 mg/m3 1,200 mg/m3

Ingrediënt originele IDLH herzien IDLH

methylidyntriiminotrimethanol Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

albuminen,-bloedserum Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

polysorbaat-20 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Kathon (R) mengsel Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Toepasselijke
mechanische controles

Algemene ontluchting voldoet onder normale werkingscondities. Lokale ventilatie kan vereist zijn in specifieke gevallen. Bij risico op overmatige blootstelling,
draag een goedgekeurd gasmasker. Voor het verkrijgen van een adequate bescherming dient het goed te passen. Zorg voor voldoende ventilatie in pakhuis of
gesloten opslagruimtes. Luchtverontreinigingen gegenereerd op de werkplaats hebben variërende "ontsnapsnelheden", die op hun beurt de
"vervangingssnelheden" van de frisse circulerende lucht bepalen die nodig is om de vervuiling te verwijderen.

Type Vervuiling: Luchtsnelheid:

Oplosmiddel, damp, ontvetter, enz. Verdampend uit een tank (in stilstaande Lucht).
0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)
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Aërosolen, damp ontstaan bij overgieten, het stoppen van het vullen van containers, lage snelheid transportband overdracht, lassen,
spray verdrijving, plateer zuur rook, pekelen (beitsen) (met lage snelheid vrijkomend in een zone waar het actief gegenereerd wordt)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

Directe spray, spuitverven in lage cabine, Het vullen van drums, beladen van Transportbanden, pletstof, gasontlading (actieve
generering in zone met Snelle luchtverplaatsing)

1-2.5 m/s (200-500
f/min)

Fijnmalen, zandstralen, instorten, stof Gegenereerd door een rad met hoge snelheid (met grote initiële snelheid vrijkomend in zone
met zeer hoge luchtsnelheid)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Binnen elk bereik hangt de juiste waarde af van:

Lage waarden van het bereik Hoge waarden van het bereik

1: Luchtstromingen in de kamer zijn minimaal, of voordelig voor verversing. 1: Verstorende luchtstroming.

2: Verontreiniging is laag toxisch of een waarde die onaangenaam is. 2: Vervuiling is zeer giftig.

3: Onderbroken, lage productie. 3: Hoge productie, zwaar gebruik.

4: Grote overkapping of grote luchtmassa 4: Kleine overkapping - in beweging. slecht lokale controle.

Simpele theorie laat zien dat de luchtsnelheid snel afneemt met de afstand van de opening van een simpele afzuigpijp. De snelheid neemt in het algemeen af
met het kwadraat van de afstand tot het afzuigpunt (in simpele gevallen). Daarom dient de luchtsnelheid op het afzuigpunt aangepast te worden aan de afstand
van de tot de vervuilingsbron. De luchtsnelheid bij de afzuigventilator moet bijvoorbeeld minimaal 1-2 m/s (200-400 f/min) zijn voor afzuiging van oplosmiddelen
in een tank op 2 meter van het afzuigpunt. Andere mechanische overwegingen, die zorgen voor tekortkomingen van de resultaten van de afzuigapparatuur,
maken het essentieel dat de theoretische luchtsnelheden met een factor 10 of meer vermenigvuldigd moeten worden bij installatie of gebruik van de
afzuigsystemen.

8.2.2. Maatregelen ter
beheersing van

blootstelling

Ogen en
gezichtsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen.
Chemische stofbril.
Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren: zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Een geschreven
gedragscode moet voor elke werkplek of taak opgesteld worden, waarin de beperkingen op het dragen van contactlenzen beschreven zijn. Dit document moet
een overzicht van de gebruikte stoffen die door de lenzen geabsorbeerd en geadsorbeerd kunnen worden en een registratie van de opgetreden ongevallen
bevatten. Medisch en EHBO-personeel moet getraind worden in de verwijdering van contactlenzen, geschikte hulpapparatuur dient aanwezig te zijn. Begin
in het geval van een blootstelling aan chemische stoffen onmiddellijk met het spoelen van de ogen en verwijder contactlenzen zodra dit mogelijk is. Lenzen
dienen verwijderd te worden bij de eerste verschijnselen van roodheid of irritatie van de ogen. Lenzen moeten in een schone omgeving verwijderd te worden,
nadat het personeel de handen grondig gereinigd heeeft. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Huidbescherming Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten
bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.
OPMERKING: Het materiaal kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken bij individuen die er vatbaar voor zijn. Om elk huidcontact te vermijden dient men
voorzichtig te zijn bij het verwijderen van handschoenen en andere beschermende uitrusting.
De geschiktheid en duurzaamheid van het handschoen type hangt af van het gbruik. Factoren als:

frequentie en contacttijd,
chemische resistentie van het materiaal van de handschoen,
de dikte van de handschoen en
handigheid zijn van belang bij de keuze.

Butyl rubber handschoenen

Lichaamsbescherming Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

Overalls.
P.V.C. schort.
Beschermingcrème.
Reinigingscrème voor de huid.
Oogspoelfles.

Thermische gevaren Niet Beschikbaar

Ademhalingsbescherming

Type AK-P Filter met voldoende capaciteit (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 of nationaal equivalent)

Ademhalingstoestellen met cartridge mogen nooit gebruikt worden voor noodtoegang of in ruimtes met onbekende dampconcentraties of onbekend zuurstofgehalte. De drager moet gewaarschuwd
worden de besmette ruimte onmiddellijk te verlaten bij het detecteren van geur door het ademhalingstoestel. De geur kan erop duiden dat het masker niet goed werkt, dat de dampconcentratie te
hoog is of dat het masker niet goed past. Vanwege deze beperkingen wordt alleen beperkt gebruik van ademhalingstoestellen met cartridge geschikt bevonden.

8.2.3. 8.2.3.Milieublootstellingscontroles

Zie afdeling 12

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Niet Beschikbaar

Fysische Toestand vloeistof
Relatieve dichtheid (Water =

1)
Niet Beschikbaar

Geur Niet Beschikbaar
Verdelingscoefficient

n-octanol / water
Niet Beschikbaar

Stanklimiet Niet Beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur

(°C)
Niet van Toepassing

Chemwatch: 5233-16

Versie nummer: 2.1.1.1

Page 5 of 12

AlphaScreen SureFire Dilution Buffer

Publicatiedatum: 08/12/2016

Drukdatum: 25/08/2017

Continued...



pH (zoals geleverd) Niet Beschikbaar decompositietemperatuur Niet Beschikbaar

Smeltpunt / vriespunt (° C) Niet Beschikbaar Viscositeit (cSt) Niet Beschikbaar

Initiaal kookpunt en
kookpuntbereik (° C)

Niet Beschikbaar Molecuulmassa (g/mol) Niet van Toepassing

Vlampunt (°C) Niet van Toepassing smaak Niet Beschikbaar

Verdampingssnelheid Niet Beschikbaar Explosieve eigenschappen Niet Beschikbaar

Ontvlambaarheid Niet van Toepassing Oxydatie eigenschappen Niet Beschikbaar

Bovenste
Ontploffingsgrens (%)

Niet van Toepassing
Surface Tension (dyn/cm or

mN/m)
Niet Beschikbaar

Onderste Explosiegrens
(%)

Niet van Toepassing Vluchtig Bestanddeel (%vol) Niet Beschikbaar

Dampspanning (kPa) Niet Beschikbaar Gas Groep Niet Beschikbaar

Oplosbaarheid in water
(g/L)

vermengbaar pH als een oplossing (1%) Niet Beschikbaar

Dampdichtheid (Lucht=1) Niet Beschikbaar VOC g/L Niet Beschikbaar

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.Reactiviteit Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische stabiliteit
Niet compatibele materialen aanwezig.
Product wordt stabiel geacht te zijn.
Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke
reacties

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op elkaar
inwerkende materialen

Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Inademen

Deze stof wordt niet geacht schadelijke effecten voor de gezondheid of irritatie van de luchtwegen te veroorzaken bij inademing (in de klassering volgens
EG-richtlijnen gebaseerd op dierlijke modellen). Niettemin werden schadelijke over het hele lichaam verspreide effecten vastgesteld na de blootstelling van
dieren op minstens één andere manier en vereist een goede hygiëne dat de blootstelling tot een minimum wordt beperkt en dat op de werkvloer geschikte
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Inslikken
Onopzettelijke opname door de mond van deze stof kan schade aan de gezondheid veroorzaken.
Bij inname via de mond zijn isothiazolinonen gemiddeld tot zeer giftig. De belangrijkste tekenen van vergiftiging zijn ernstige maagirritatie, lusteloosheid en
gebrek aan coördinatie.

Contact met de Huid

Bij contact kan deze stof bij sommige personen ontsteking van de huid veroorzaken.
Het materiaal kan elke al bestaande dematitis conditie verergeren.
Isothiazolinon oplossingen kunnen afhankelijk van de concentratie irriterend of zelfs beschadigend voor de huid zijn. Een concentratie hoger dan 0,1% kan
irriteren en hoger dan 0,5% kan ernstige irritatie veroorzaken.
Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.
Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke
effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.

Oog

Deze stof kan bij sommige personen irritatie en schade aan de ogen veroorzaken.
Isothiazoline oplossingen kunnen het slijmvlies en hoornvlies beschadigen. Uit dierproeven blijkt dat zeer lage concentraties (minder dan 0,1%) geen irritatie
veroorzaken, terwijl hogere waarden (3-5,5%) ernstige oog irritatie en schade veroorzaken. De symptomen zijn vertroebeling van het hoornvlies en zwelling
van het oog.

Chronisch

Bij sommige personen is vergeleken met de algemene bevolking een overgevoeligheidsreactie na huidcontact waarschijnlijker.
Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.
Stof geproduceerd door eiwitten kan soms gevoeligheid opwekken bij werkers net als andere lichaamsvreemde stoffen. De symptomen omvat astma vlak na de
blootstelling, met piepen, vernauwing van de luchtwegen en ademhalingsproblemen. Er kan ook sprake zijn van een chronische kuch, slijm, koorts, spierpijn,
vermoeidheid, en luchtweg belemmering; een X-ray van de borst kan een karakteristiek netachtig patroon of littekenweefsel bij de punt en basis laten zien. Er
kan ook een oncomfortabel gevoel op de borst, hoofdpijn, buikpijn en een algemeen gevoel van onbehagen zijn. Vaak is het klinische beeld gelijk aan een
“boerlong” en andere allergische long ontstekingen. Langer contact met de huid kan pijn, roodheid, ontsteking en zweren veroorzaken. Herhaalde aanvallen
kan het verlies van longfunctie veroorzaken door littekenvorming.
De isothiazolinonen staan bekend als contact sensibilisatoren. Sensibilisatie door de gechloreerde verbindingen is aannemelijker dan door de niet
gechloreerde soorten. Het gevaar van overgevoeligheid is afhankelijk van de manier waarop het contact plaats vindt - de kans is groter bij een beschadigde
huid. Studies door huidspecialisten laten zien dat overgevoeligheid kan plaats vinden bij concentraties lager dan 0,02% en dat allergische reacties bij
overgevoelige mensen zelfs bij lagere concentraties kan plaats vinden. Er is een immuun kruisreactie tussen gechloreerde isothiazolinonen maar niet tussen
de gechloreerde en de niet gechloreerde soorten. Alvorens een conclusie getrokken kan worden over de veiligheid van de niet gechloreerde soorten zijn meer
ervaringen nodig.
In de literatuur zijn tegensprekende rapporten bekend, maar er is over isothiazolinonen gerapporteerd dat ze mutaties veroorzaken bij bepaalde bacteriën. Dit
effect is niet bekend bij zoogdiercellen. Dierproeven geven aan dat er geen voortplanting- of tumorinducerende effecten zijn.
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Legenda:  – Gegevens beschikbaar, maar niet aan de criteria voor indeling vullen
 – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen

 – Gegevens niet beschikbaar voor de indeling maken

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

methylidyntriiminotrimethanol
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 5900 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

albuminen,-bloedserum
TOXICITEIT IRRITATIE

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

polysorbaat-20
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 37000 mg/kg[2] Skin (human): 15 mg/3d mild

Kathon (R) mengsel
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 53 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

Legenda: 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven
gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen

KATHON (R) MENGSEL

Contactallergieën uiten zich meestal als contacteczeem en soms als urticaria of oedeem van Quincke. Bij de pathogenese van contacteczeem
treden celgebonden (T-lymfocyten) immunologische reacties van het vertraagde type op. Bij andere allergische huidreacties, zoals
contacturticaria, treden antilichaam-gebonden immunologische reacties op. Het belang van het contact-allergeen wordt niet alleen bepaald door
zijn sensibiliserend potentieel: de verdeling van de stof en de mogelijkheden om ermee in contact te komen zijn eveneens belangrijk. Een licht
sensibiliserende stof die wijd verspreid is kan een belangrijker allergeen zijn dan een stof met een sterker sensibiliserend potentieel waarmee
slechts weinig personen in contact komen. Vanuit een klinisch standpunt, zijn stoffen afwijkend als ze bij tests een allergische reactie veroorzaken
bij 1% van de geteste personen.
De stof kan irriterend zijn voor de ogen en langdurig contact veroorzaakt ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende stoffen
kan bindvliesontsteking veroorzaken.

METHYLIDYNTRIIMINOTRIMETHANOL
& KATHON (R) MENGSEL

Op astma lijkende symptomen kan voor maanden of zelfs jaren na einde blootstelling doorgaan,dit kan gebeuren door een niet-allergische conditie
die bekend staat als reactieve luchtweg disfunctie syndroom (RADS), dat kan ontstaan na blootstelling aan hoge niveaus van zeer irriterende
stoffen. Criteria voor diagnose van RADS bevat de afwezigheid van bestaande respiratoire ziekte, in niet-atopisch individu, met abrupt begin van
persistente op astma lijkende symptomen binnen minuten of urenen na blootstelling aan irritant. Een omkeerbaar luchtstroom patroon, op
spirometer, met de aanwezigheid van lichte tot ernstige bronchiale hyperactiviteit op methacholine testen en gebrek aan minimale lymphocytische
ontsteking zonder easinophilia vallen ook onder de criteria voor diagnose van RADS. RADS ( astma) na inhalatie van irriterende stof is een
infrequente ziekte gerelateerd aan de concentratie en duur van blootstelling. Industriële bronchitis aan de andere kant is een ziekte die ontstaat als
resultaat van blootstelling aan hoge concentraties van irriterende substanties en is omkeerbaar nadat blootstelling stopt. De afwijking wordt
gekarakteriseerd door dyspnea, hoesten en slijm productie.

ALBUMINEN,-BLOEDSERUM &
KATHON (R) MENGSEL

Geen significante acute toxicologische gegevens geïdentificeerd bij de literatuur zoekopdracht

POLYSORBAAT-20 & KATHON (R)
MENGSEL

Deze stof kan bij langdurige of herhaalde blootstelling huidirritatie veroorzaken en kan bij contact aanleiding geven tot roodheid van de huid,
zwelling, de vorming van blaasjes, schilferen  en verdikkingen van de huid.

acute toxiciteit Kankerverwekkendheid

Huidirritatie /-corrosie voortplantings-

Ernstig oogletsel /
oogirritatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling

Luchtwegen of de huid
Specifieke

doelorgaantoxiciteit -
herhaalde blootstelling

Mutageniteit gevaar bij inademing

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

AlphaScreen SureFire Dilution
Buffer

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

methylidyntriiminotrimethanol

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

EC50 48 schaaldier >980mg/L 2

NOEC 48 schaaldier 520mg/L 2

albuminen,-bloedserum

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

polysorbaat-20
EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON
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Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Kathon (R) mengsel

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

MAG NIET in contact komen met oppervlakte water of gebied dat onder het vloedwaterniveau ligt. Water niet vervuilen als gereedschap wordt schoongemaakt of bij het weggooien van het water
waarmee gereedschap is schoongemaakt.
Afval afkomstig van gebruik van het product moet worden weggegooid op de werkplaats of op aangewezen vuilnisverwerkingsbedrijven.
Ontlaad NIET in riool of waterloop.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt Nawerking: water/grond Nawerking: lucht

methylidyntriiminotrimethanol LAAG LAAG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt Bioaccumulatie

methylidyntriiminotrimethanol LAAG (LogKOW = -1.5606)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt Beweeglijkheid

methylidyntriiminotrimethanol HOOG (KOC = 1)

12.5.Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

P B T

Relevante beschikbare
gegevens

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

PBT criteria voldaan? Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt /
verpakking

Doorboor containers om hergebruik te voorkomen en begraaf op een gemachtigde stortplaats.
De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn
gebied. In sommige gebieden dient afval  bijgehouden te worden. Een rangorde van Controle lijkt algemeen te zijn - de gebruiker dient te onderzoeken:

Reductie,
Hergebruik
Recyclen
Afvalverwijdering (als al het andere niet gaat)

Dit materiaal kan recyclet worden als het niet gebruikt is of indien het niet zo vervuild is dat het onbruikbaar is voor het bedoelde gebruik. Indien het vervuild is
kan het mogelijk zijn het product her te winnen door filtratie, destillatie of via andere wegen. De levensduur op de plank dient ook overwogen te worden bij
dergelijke beslissingen. Merk op dat de eigenschappen van een materiaal kunnen veranderen bij gebruik en dat recyclen of hergebruik niet altijd geschikt zijn.
Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
In elk geval kan verwijderen via het riool onderwerp zijn van lokale wetten en regels en deze zullen eerst in overweging genomen moeten orden. Bij twijfel,
contacteer de verantwoordelijke autoriteiten.

Indien mogelijk hergebruiken.
Raadpleeg de fabrikant voor mogelijkheden tot hergebruik of raadpleeg de locale of regionale afvalverwerkingautoriteit indien geen geschikte behandeling of
afvalverwerkingfaciliteit gevonden kan worden.
Ruim op door: Begraven op een stortterrein met vergunning of verbranding in een verbrandingsoven met vergunning (na mengen met geschikt brandbaar
materiaal).
Ontdoe lege containers van vervuiling. Neem alle veiligheidsregels op de etiketten in acht tot de containers schoon zijn en vernietigd.

Opties voor behandeling
van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering
van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Etiketten Vereist

Marine Pollutant geen
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Vervoer over de weg (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1.VN-nummer Niet van Toepassing

14.2.Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

klasse Niet van Toepassing

Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4.Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5.Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Identificatie van gevaar (Kemler) Niet van Toepassing

Classificatiecode Niet van Toepassing

Etiket Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid Niet van Toepassing

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

ICAO/IATA-klasse Niet van Toepassing

ICAO/IATA secundair risico Niet van Toepassing

ERG code Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen Niet van Toepassing

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht Niet van Toepassing

Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak  Niet van Toepassing

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

IMDG-klasse Niet van Toepassing

IMDG Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

EMS-nummer Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

Niet van Toepassing Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing
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14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Classificatiecode Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

vereist Equipment Niet van Toepassing

Fire kegels aantal Niet van Toepassing

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

METHYLIDYNTRIIMINOTRIMETHANOL(77-86-1) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

ALBUMINEN,-BLOEDSERUM(9048-46-8) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

POLYSORBAAT-20(9005-64-5) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

KATHON (R) MENGSEL(55965-84-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Dit veiligheidsinformatieblad is in naleving van de volgende EU wetgeving en haar aanpassingen - zover toepasselijk; 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain, indien beschikbaar.

ECHA SAMENVATTING

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

methylidyntriiminotrimethanol 77-86-1 Niet Beschikbaar 01-2119957659-16-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 GHS07, Wng H315, H319, H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2A GHS07, Wng H315, H319, H335, H312, H332

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

albuminen,-bloedserum 9048-46-8 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Not Classified GHS08, Dgr H334

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

polysorbaat-20 9005-64-5 Niet Beschikbaar 01-2119971749-17-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord Code
(s)

Gevarenaanduiding Code
(s)

2
Skin Sens. 1, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic
Chronic 3

GHS07, Wng
H317, H319, H315, H335,
H412

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

Kathon (R) mengsel 55965-84-9 613-167-00-5 Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410
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2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331, H410,
H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

chemische inventarisatie Staat

Australia - AICS N (Kathon (R) mengsel)

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL N (Kathon (R) mengsel; methylidyntriiminotrimethanol; polysorbaat-20)

China - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

N (Kathon (R) mengsel)

Japan - ENCS N (albuminen,-bloedserum; polysorbaat-20)

Korea - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS Y

USA - TSCA N (Kathon (R) mengsel)

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst Risk en Hazard codes

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

Overige informatie

Bestanddelen met meerdere CAS-nummers

Naam CAS Nr

methylidyntriiminotrimethanol 77-86-1, 108195-86-4, 119320-15-9, 25149-07-9, 68755-45-3, 83147-39-1, 857365-23-2

albuminen,-bloedserum 9048-46-8, 70024-90-7, 68551-06-4, 94349-60-7, 9048-49-1, 12623-95-9, 54577-67-2

Kathon (R) mengsel 55965-84-9, 96118-96-6

Classificatie van het preparaat en de individuele componenten is gebaseerd op officiële en geautoriseerde bronnen alsook door onafhankelijke beoordeling door het 

Het SDS is een Gevaar Communicatie instrument en dient gebruikt te worden als hulp bij Risico Beoordeling. Vele factoren bepalen of een gevaar een risico is op de werkvloer of in een andere
setting. Risico's kunnen bepaald worden door te refereren aan Blootstelling Scenarios. De schaal en frequentie van het gebruik en de huidige of beschikbare technische controle systemen dienen
in aanmerking genomen te worden.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 -  Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel
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Afkortingen en acroniemen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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TGR BioSciences Gevaar Alarm Code: 2

AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Chemwatch: 5233-14
Versie nummer: 2.1.1.1
Veiligheidsinformatieblad (Conform de Verordeningen (EU) nr. 2015/830)

Publicatiedatum: 07/12/2016
Drukdatum: 25/08/2017

L.REACH.NLD.NL

RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of
het preparaat

AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Synoniemen Niet Beschikbaar

Andere identificatiewijzen Niet Beschikbaar

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

Relevant geïdentificeerd
gebruik van de stof of het

mengsel
Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiken die worden
afgeraden

Niet van Toepassing

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Geregistreerde
bedrijfsnaam

TGR BioSciences

Adres 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefoon 61 8 8354 6180

Fax Niet Beschikbaar

Website Niet Beschikbaar

Email info@tgrbio.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Vereniging / Organisatie Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+61290372994

Andere
noodtelefoonnummers

+1703-527-3887/+31505445971

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens
richtijn (EC) No. 1272/2008

[CLP] [1]

H302 - Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, H315 - Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, H319 - Oogirritatie Categorie 2, H317 - Huidsensibilisator categorie 1,
H412 - chronisch aquatisch gevaar Categorie 3

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)

SIGNAALWOORD WAARSCHUWING

Gevaarsverklaring(en)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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Aanvullende verklaring(en)

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P261 Inademing van damp/ spuitnevel vermijden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorzorgsmaatregelen: Respons

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P330 De mond spoelen.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijke voorschriften

2.3. Andere gevaren

Inademing kan schade aan de gezondheid veroorzaken*.

Blootstelling kan resulteren in cumulatieve effecten*.

Blootstelling kan onomkeerbare effecten veroorzaken*.

octoxinol Vermeld in de Europa Verordening (EG) nr. 1907/2006 - Bijlage XIV Lijst van stoffen die aan de vergunning

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1.Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in sectie 3.2

3.2.Mengsels

1.CAS Nr
2.EG Nr
3.Index no.
4.REACH no.

%
[gewicht]

Naam Classificatie volgens richtijn (EC) No. 1272/2008 [CLP]

1.7647-14-5
2.231-598-3
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119485491-33-XXXX

<=5
Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Oogirritatie Categorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3;

H315, H319, H335 [1]

1.7447-40-7
2.231-211-8
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119539416-36-XXXX

<=2.5 EUH066 [1]

1.7782-85-6
2.231-448-7
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119489797-11-XXXX

<=2.5
Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Oogirritatie Categorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3;

H315, H319, H335 [1]

1.7778-77-0
2.231-913-4
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119490224-41-XXXX

<=2.5 Niet van Toepassing

1.7758-16-9
2.231-835-0
3.047-002-00-8
4.01-2119489793-19-XXXX

<=2.5 Acuut aquatisch gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H410 [3]

1.7681-49-4
2.231-667-8
3.009-004-00-7
4.01-2119539420-47-XXXX

<=2.5
Acute toxiciteit (oraal) categorie 3, Oogirritatie Categorie 2, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2;

H301, H319, H315, EUH032 [3]

1.13721-39-6
2.237-287-9
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<=2.5
Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 4, Acute toxiciteit (Inademing)

Categorie 4; H302, H312, H332 [1]

natriumchloride

kaliumchloride

dinatriumhydrogeenorthofosfaat

kaliumdihydrogeenorthofosfaat

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat

natriumfluoride

trinatriumtetraoxovanadaat
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1.9002-93-1
2.Niet Beschikbaar
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<=2.5
Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Ernstig oogletsel Categorie 1,

chronisch aquatisch gevaar Categorie 2; H302, H315, H318, H411 [1]

1.55965-84-9
2.Niet Beschikbaar
3.613-167-00-5
4.Niet Beschikbaar

<=0.5

Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 3, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 3, Acute toxiciteit (oraal)
categorie 3, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 1B, Huidsensibilisator categorie 1, Acuut aquatisch
gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410
[3]

balance
Ingrediënten niet bepaald te
gevaarlijk zijn

Legenda: 1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI 4. Indeling getrokken uit C & L

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg van het oog en de oogleden bewegen door de
bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te tillen.
Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

Contact met de Huid

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing

Als rook of verbrandingsproducten ingeademd zijn, verwijder van verontreinigde omgeving.
Leg patiënt neer. Houdt warm en rustig.
Indien mogelijk dienen protheses zoals een kunstgebit, die de luchtwegen kunnen blokkeren, verwijderd te worden, voor men begint met eerste hulp
procedures.
Indien patiënt niet ademt, pas kunstmatige beademing toe, bij voorkeur met een ventiel-zuurstofapparaat, zakventiel masker, of een klein masker waarmee
geoefend is.
Pas zonodig CPR (reanimatie, mond op mond beademing en hartmassage) toe.
Vervoer naar een ziekenhuis of dokter.

Inslikken

INDIEN INGESLIKT, ZOEK ZO MOGELIJK DIRECTE MEDISCHE HULP.
Neem contact op met een Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC-RIVM) of dokter voor advies.
Indien medische hulp niet direct beschikbaar is of indien de patient meer dan 15 minuten verwijderd is van een ziekenhuis of tenzij anders geïnstrueerd:
Neem contact op met een Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum of dokter voor advies.
Spoedeisende behandeling in het ziekenhuis is waarschijnlijk nodig.
Indien bij bewustzijn, laat water drinken.
ALLEEN IDIEN BIJ BEWUSTZIJN, WEK BRAKEN OP door vingers achter in de keel te steken. Laat patiënt naar voren leunen of plaats op linkerkant (hoofd
naar beneden, indien mogelijk) om de luchtwegen open en vrij van braaksel te houden.
OPMERKING: Draag een beschermende handschoen indien u op een mechanische wijze tracht braken op te wekken.
Ondertussen moet deskundig eerste hulp personeel de patiënt behandelen naar aanleiding van de observaties en ondersteunende maatregelen treffen
afhankelijk van de patiënt's conditie.
Als de hulp van een medicus snel beschikbaar is, dient de patiënt onder zijn/haar zorg geplaatst te worden en een kopie van het VIB dient beschikbaar te zijn.
Verdere actie is de verantwoordelijkheid van de medische specialist.
Indien medische hulp niet beschikbaar is op de werkplek of in de omgeving, stuur de patiënt naar een ziekenhuis samen met een kopie van het VIB.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie hoofdstuk 11

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

BAL heeft geen schijnbaar therapeutisch voordeel bij vanadium vergiftiging maar edetate calcium dinatrium and dinatrium catechol disulfonaat zijn effectieve antigiffen bij dieren.
BIOLOGISCHE BLOOTSTELLINGSINDEX – BEI
Deze representeren de determinanten waargenomen in monsters verzameld bij een gezonde werker, blootgesteld aan de grenswaarden (MAC):

Determinant Tijd van monstername Index Opmerkingen

vanadium in urine Einde van dienst opeind van werkweek 50 ug/g creatinine SQ

SQ: Semi-kwantitatieve determinant – interpretatie is niet eenduidig (ambigu); dient gebruikt te worden als schifting of bevestiging test.
Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Er is geen beperking voor het type brandblusapparaat dat gebruikt kan worden.
Gebruik brandblusapparatuur die geschikt is voor de omgeving.

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

Onverenigbaarheid met
vuur

Vermijd vervuiling met oxiderende agentia dwz nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembad chloor etc. daar ontbranding het resultaat kan zijn.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

Waarschuw de brandweer en meldt de locatie en de aard van het gevaar.
Draag beademingsapparatuur en alleen tegen brand beschermende handschoenen.
Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.
Gebruik brandbestrijding procedures die geschikt zijn voor de omgeving.
Nader GEEN containers die mogelijk heet zijn.

octoxinol

Kathon (R) mengsel
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Koel aan vuur blootgestelde containers met een waterstraal/nevel vanuit een beschermde lokatie.
Als het veilig is, haal containers uit de vuurloop.
De uitrusting dient grondig gereinigd te worden na gebruik.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Niet brandbaar.
Niet beschouwt als significant brandgevaarlijk.
Uitzetting of ontleding bij verhitting kan leiden tot heftig scheuren van container.
Ontleed by verhitting en kan giftige damp of koolmonoxide (CO) produceren.
Kan een bijtende rook uitzenden.

Ontleding kan giftige dampen ontwikkelen van:
,
koolstofdioxide (CO2)
,
waterstof chloride (zoutzuur)
,
fosgene
,
waterstof fluoride
,
stikstofoxides (NOx)
,
Andere pyrolyse producten die kenmerkend zijn voor verbranding van organisch materiaal.

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie afdeling 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geringe Lozingen

Ruim na morsen meteen op.
Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.
Controleer persoonlijk contact door het gebruik van beschermende uitrusting.
Behoud en adsorbeer het gemorste met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
Veeg op. Plaats in een geschikte geëtiketteerde afvalcontainer.

GROTE SPILLAGE

Absorbeer of neem gemorste isothiazolinon vloeistof op met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
De absorbent (en de oppervalkte aarde tor een diepte die voldoende is om alle biocide te verwijderen) dienen in een vat geschept te worden en behandeld met
een 11% natrium metabisulfiet (Na2S2O5) of natrium bisulfiet (NaHSO3), of 12% natrium sulfiet (Na2SO3) en 8% zoutzuur (HCl) oplossing.
Glutathion wordt ook wel gebruikt om isothiazolinonen te inactiveren.
Gebruik 20 volumes ontsmettingsoplossing voor elk volume biocide en laat de containers minstens 30 minuten staan deactiveren alvorens af te voeren.
Indien afvoer of riolering vervuild wordt, neem dan contact op met de nooddiensten.
Ontsmet en was na het opruimen alle beschermende kleding en uitrusting alvorens op te slaan voor hergebruik.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie sectie 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilige Hantering

Verontreinigde (natte)kleding MAG NIET in contact blijven met de huid.
Vermijd elk persoonlijk contact, inclusief inhalering.
Draag bij gevaar aan blootstelling beschermende kleding.
Gebruik in goed geventileerde ruimte.
Vermijd contact met vocht.
Vermijd contact met “onverenigbaar” materiaal.
Eet, drink of rook NIET bij gebruik.
Houd de containers goed gesloten indien niet in gebruik.
Vermijd fysieke schade aan containers.
Na gebruik altijd de handen wassen met water en zeep.
Werkkleding dient apart gewassen te worden. Was vervuilde kleding voor het opnieuw te gebruiken.
Gebruik goede beroepspraktijk.
Lees de aanbevelingen van de fabrikant betreffende opslag en gebruik.
De atmosfeer dient regelmatig gecontroleerd te worden op maximale standaardwaardes van blootstelling om van een veilige werkomgeving verzekerd te zijn.

Bescherming tegen brand
en explosies

Zie afdeling 5

Andere Gegevens

Bewaar in de originele containers.
Houd de containers veilig gesloten.
Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Niet in de buurt van niet compatibele materialen voedselcontainers bewaren.
Bescherm containers tegen fysieke schade en controleer regelmatig op lekkage.
Lees de opslag en verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant.

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

Geschikte verpakking
Polyethyleen of polypropyleen container.
Verpak zoals aanbevolen door de fabrikant.
Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk voorzien zijn van etiketten.

Gescheiden Opslag Vermijd reactie met oxiderende middelen
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7.3. Specifiek eindgebruik

Zie afdeling 1.2

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL)

Niet Beschikbaar

VOORSPELDE GEEN EFFECT (PNEC)

Niet Beschikbaar

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL)

GEGEVENS VAN DE SAMENSTELLING

Bron Ingrediënt
Naam van het materiaal of de
stof

TWA
(Grenswaarde)

STEL piek Opmerkingen

De europese Unie (EU) een
Eerste Lijst van Indicatieve
grenswaarden voor
Beroepsmatige Blootstelling
(IOELVs) (nederlands)

natriumfluoride Fluoriden, anorganisch 2,5 mg/m3
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar

Geconsolideerd EU-lijst van
indicatieve grenswaarden voor
blootstelling (IOELVs)

natriumfluoride Inorganic Fluorides 2.5 mg/m3
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Skin

Nederland Grenswaarden
Voor Beroepsmatige
Blootstelling (Nederlands)

natriumfluoride
Fluoriden, anorganisch en
oplosbaar (als F)

Niet Beschikbaar 2 mg/m3
Niet
Beschikbaar

A. Lijst met wettelijke
grenswaarden

EMERGENCY GRENZEN

Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

natriumchloride Chloride; (Chloride(1-); Chloride ions) 0.5 ppm 2 ppm 20 ppm

kaliumchloride Potassium chloride 7.8 mg/m3 86 mg/m3 510 mg/m3

kaliumdihydrogeenorthofosfaat Potassium phosphate, monobasic 9.6 mg/m3 110 mg/m3 630 mg/m3

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Sodium polyphosphate 9.2 mg/m3 100 mg/m3 600 mg/m3

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Sodium hydrogen pyrophosphate 4.7 mg/m3 52 mg/m3 320 mg/m3

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Sodium pyrophosphate, di- 4.3 mg/m3 48 mg/m3 290 mg/m3

natriumfluoride Sodium fluoride 17 mg/m3 90 mg/m3 1,100 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadaat Sodium orthovanadate 0.016 mg/m3 0.18 mg/m3 130 mg/m3

octoxinol Triton X-100; (Poly(oxyethylene)-p-tert-octylphenyl ether) 11 mg/m3 130 mg/m3 750 mg/m3

Ingrediënt originele IDLH herzien IDLH

natriumchloride Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

kaliumchloride Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

dinatriumhydrogeenorthofosfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

kaliumdihydrogeenorthofosfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

natriumfluoride 500 mg/m3 250 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

octoxinol Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Kathon (R) mengsel Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Toepasselijke
mechanische controles

Lokale afzuiging is meestal vereist. Bij risico van te hoge blootstelling, draag goedgekeurde beademer. Een goede pasmaat is essentieel voor een goede
bescherming. Ademhalingsapparaat van het luchttoevoer type kan vereist zijn onder speciale omstandigheden. Een goede pasmaat is essentieel voor het
verkrijgen van goede bescherming.
In sommige situaties kan een goedgekeurde zelf behoudend beademingapparaat (SCBA) vereist zijn.
Zorg voor een goede ventilatie in pakhuis of opslagruimte.
Luchtverontreinigingen gegenereerd op de werkplaats hebben variërende “ontsnapsnelheden”, die op hun beurt de “vervangingssnelheden” van de frisse
circulerende lucht bepalen die nodig is om de vervuiling te verwijderen.

Type Vervuiling: Luchtsnelheid:

Oplosmiddelen, dampen, Ontvetters enz. verdampend Uit tank (in stille lucht).
0.25-0.5 m/s (50-100
f/min.)

Aërosol, rook door gieten, onderbroken container vullen, lage snelheid transportband, lassen, spuitdrift, plateer zuur rook, beitsen
(vrijkomend met lage snelheid in zone van actieve generering)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

Directe spray, spuitverven in Smal hok, vaten vullen, lopende Band beladen, vermorzelstof, gasontlading (actieve generatie in zone
met snelle luchtbeweging)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)
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Verpulveren, zandstralen, Omgooien, hoge snelheid rad Gegenereerd stof (vrijkomend Met hoge snelheid in zone met Zeer snelle
luchtbeweging)

2.5-10 m/s (500-2000
f/min.)

Binnen elk bereik hangt de juiste waarde af van:

Lage kant van bereik Hoge kant van bereik

1: minimale stromingen in ruimte of simpel te verversen 1: Verstorend stromingen in ruimte

2: Vervuiling is laag toxisch of slechts warde die beetje vervelend is 2: Vervuiling hoog giftig

3: Afgebroken, gemiddelde productie 3: Hoge productie, zwaar gebruik

4: Grote afzuigkap of grote massa in beweging 4: Kleine, afzuigkap controle

Simpele theorie laat zien dat de luchtsnelheid snel afneemt met de afstand van de opening van een simpele afzuigpijp. De snelheid neemt in het algemeen af
met het kwadraat van de afstand tot het afzuigpunt (in simpele gevallen). Daarom dient de luchtsnelheid op het afzuigpunt aangepast te worden aan de afstand
van de tot de vervuilingsbron. The luchtsnelheid bij de afzuigventilator moet bijvoorbeeld minimaal 1-2 m/s (200-400 f/min)zijn voor afzuiging van oplosmiddelen
in een tank op 2 meter van het afzuigpunt. Andere mechanische overwegingen, die zorgen voor tekortkomingen van de resultaten van de afzuigapparatuur,
maken het essentieel dat de theoretische luchtsnelheden met een factor 10 of meer vermenigvuldigd moeten worden bij installatie of gebruik van de
afzuigsystemen.

8.2.2. Maatregelen ter
beheersing van

blootstelling

Ogen en
gezichtsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen.
Chemische stofbril.
Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren: zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Een geschreven
gedragscode moet voor elke werkplek of taak opgesteld worden, waarin de beperkingen op het dragen van contactlenzen beschreven zijn. Dit document moet
een overzicht van de gebruikte stoffen die door de lenzen geabsorbeerd en geadsorbeerd kunnen worden en een registratie van de opgetreden ongevallen
bevatten. Medisch en EHBO-personeel moet getraind worden in de verwijdering van contactlenzen, geschikte hulpapparatuur dient aanwezig te zijn. Begin
in het geval van een blootstelling aan chemische stoffen onmiddellijk met het spoelen van de ogen en verwijder contactlenzen zodra dit mogelijk is. Lenzen
dienen verwijderd te worden bij de eerste verschijnselen van roodheid of irritatie van de ogen. Lenzen moeten in een schone omgeving verwijderd te worden,
nadat het personeel de handen grondig gereinigd heeeft. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Huidbescherming Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten
bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.
OPMERKING: Het materiaal kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken bij individuen die er vatbaar voor zijn. Om elk huidcontact te vermijden dient men
voorzichtig te zijn bij het verwijderen van handschoenen en andere beschermende uitrusting.
De geschiktheid en duurzaamheid van het handschoen type hangt af van het gbruik. Factoren als:

frequentie en contacttijd,
chemische resistentie van het materiaal van de handschoen,
de dikte van de handschoen en
handigheid zijn van belang bij de keuze.

Butyl rubber handschoenen

Lichaamsbescherming Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

Overalls.
P.V.C. schort.
Beschermingcrème.
Reinigingscrème voor de huid.
Oogspoelfles.

Thermische gevaren Niet Beschikbaar

Gerecommendeerde material(en)

INDEX HANDSCHOENEN

Handschoenselectie is gebaseerd op een gemodificeerde presentatie van de:
 "Forsberg Clothing Performance Index".
De effecten van de volgende substanties worden meegenomen in de computer
gegenereerde selectie:
AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Stof CPI

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

NEOPRENE C

NITRILE C

PVC C

##sodium fluoride

*CPI- Chemwatch Performance Index
A: Beste Keus
B: Bevredigend; kan na 4 uur continue onderdompeling degraderen
C: Slechte tot gevaarlijke keuze voor iets anders dan korte termijn onderdompeling.
LET OP: Omdat een aantal factoren de werking van de handschoen bepalen, moet de
utieindelijke selectie gebaseerd zijn op gedetailleerde observatie
*Wanneer handschoen voor korte periode of niet frequent wordt gebruikt dan spelen factoren
zoals ‘gevoel’ of handigheid een grotere rol in de keuze van handschoen. Vraag raad aan
gekwalificeerde arbeider.

Ademhalingsbescherming

Type AK-P Filter met voldoende capaciteit (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001,
ANSI Z88 of nationaal equivalent)

Ademhalingstoestellen met cartridge mogen nooit gebruikt worden voor noodtoegang of in
ruimtes met onbekende dampconcentraties of onbekend zuurstofgehalte. De drager moet
gewaarschuwd worden de besmette ruimte onmiddellijk te verlaten bij het detecteren van geur
door het ademhalingstoestel. De geur kan erop duiden dat het masker niet goed werkt, dat de
dampconcentratie te hoog is of dat het masker niet goed past. Vanwege deze beperkingen
wordt alleen beperkt gebruik van ademhalingstoestellen met cartridge geschikt bevonden.

8.2.3. 8.2.3.Milieublootstellingscontroles
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Zie afdeling 12

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Niet Beschikbaar

Fysische Toestand vloeistof
Relatieve dichtheid (Water =

1)
Niet Beschikbaar

Geur Niet Beschikbaar
Verdelingscoefficient

n-octanol / water
Niet Beschikbaar

Stanklimiet Niet Beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur

(°C)
Niet van Toepassing

pH (zoals geleverd) Niet Beschikbaar decompositietemperatuur Niet Beschikbaar

Smeltpunt / vriespunt (° C) Niet Beschikbaar Viscositeit (cSt) Niet Beschikbaar

Initiaal kookpunt en
kookpuntbereik (° C)

Niet Beschikbaar Molecuulmassa (g/mol) Niet van Toepassing

Vlampunt (°C) Niet van Toepassing smaak Niet Beschikbaar

Verdampingssnelheid Niet Beschikbaar Explosieve eigenschappen Niet Beschikbaar

Ontvlambaarheid Niet van Toepassing Oxydatie eigenschappen Niet Beschikbaar

Bovenste
Ontploffingsgrens (%)

Niet van Toepassing
Surface Tension (dyn/cm or

mN/m)
Niet Beschikbaar

Onderste Explosiegrens
(%)

Niet van Toepassing Vluchtig Bestanddeel (%vol) Niet Beschikbaar

Dampspanning (kPa) Niet Beschikbaar Gas Groep Niet Beschikbaar

Oplosbaarheid in water
(g/L)

vermengbaar pH als een oplossing (1%) Niet Beschikbaar

Dampdichtheid (Lucht=1) Niet Beschikbaar VOC g/L Niet Beschikbaar

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.Reactiviteit Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische stabiliteit
Niet compatibele materialen aanwezig.
Product wordt stabiel geacht te zijn.
Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke
reacties

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op elkaar
inwerkende materialen

Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Inademen
Deze stof wordt niet geacht irritatie van de luchtwegen te veroorzaken (in de klassering volgens EG-richtlijnen gebaseerd op dierlijke modellen). Niettemin kan
de inademing van dampen, rook of aerosolen, vooral bij langdurige blootstelling ademhalingsmoeilijkheden en soms uitputting veroorzaken.
Inademing van dampen of aerosolen (nevel,rook), die vrijkomen bij de normaal gebruik van deze stof, kan de gezondheid schaden.

Inslikken

Onopzettelijke opname door de mond van deze stof kan schadelijk zijn; dierproeven wezen uit dat opname door de mond van minder dan 150 gram fataal kan zijn
of ernstige schade aan de gezondheid kan veroorzaken.
Bij inname via de mond zijn isothiazolinonen gemiddeld tot zeer giftig. De belangrijkste tekenen van vergiftiging zijn ernstige maagirritatie, lusteloosheid en
gebrek aan coördinatie.

Contact met de Huid

Bij contact kan deze stof bij sommige personen ontsteking van de huid veroorzaken.
Het materiaal kan elke al bestaande dematitis conditie verergeren.
Isothiazolinon oplossingen kunnen afhankelijk van de concentratie irriterend of zelfs beschadigend voor de huid zijn. Een concentratie hoger dan 0,1% kan
irriteren en hoger dan 0,5% kan ernstige irritatie veroorzaken.
Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.
Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke
effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.

Oog

Deze stof kan bij sommige personen irritatie en schade aan de ogen veroorzaken.
Isothiazoline oplossingen kunnen het slijmvlies en hoornvlies beschadigen. Uit dierproeven blijkt dat zeer lage concentraties (minder dan 0,1%) geen irritatie
veroorzaken, terwijl hogere waarden (3-5,5%) ernstige oog irritatie en schade veroorzaken. De symptomen zijn vertroebeling van het hoornvlies en zwelling
van het oog.

Chronisch

Bij sommige personen is vergeleken met de algemene bevolking een overgevoeligheidsreactie na huidcontact waarschijnlijker.
Er is ongerustheid dat het materiaal kanker of mutaties kan veroorzaken er zijn echter onvoldoende gegevens om een assesment te maken.
Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.
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De isothiazolinonen staan bekend als contact sensibilisatoren. Sensibilisatie door de gechloreerde verbindingen is aannemelijker dan door de niet
gechloreerde soorten. Het gevaar van overgevoeligheid is afhankelijk van de manier waarop het contact plaats vindt - de kans is groter bij een beschadigde
huid. Studies door huidspecialisten laten zien dat overgevoeligheid kan plaats vinden bij concentraties lager dan 0,02% en dat allergische reacties bij
overgevoelige mensen zelfs bij lagere concentraties kan plaats vinden. Er is een immuun kruisreactie tussen gechloreerde isothiazolinonen maar niet tussen
de gechloreerde en de niet gechloreerde soorten. Alvorens een conclusie getrokken kan worden over de veiligheid van de niet gechloreerde soorten zijn meer
ervaringen nodig.
In de literatuur zijn tegensprekende rapporten bekend, maar er is over isothiazolinonen gerapporteerd dat ze mutaties veroorzaken bij bepaalde bacteriën. Dit
effect is niet bekend bij zoogdiercellen. Dierproeven geven aan dat er geen voortplanting- of tumorinducerende effecten zijn.

AlphaScreen SureFire Lysis
Buffer (5x)

TOXICITEIT IRRITATIE

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

natriumchloride

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (konijn) LD50: >10000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 10 mg - moderate

Oraal (rat) LD50: 3000 mg/kg[2] Eye (rabbit):100 mg/24h - moderate

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumchloride
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 2600 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

dinatriumhydrogeenorthofosfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 12930 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumdihydrogeenorthofosfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (rat) LD50: >2000 mg/kg[1] Niet Beschikbaar

Oraal (rat) LD50: >500 mg/kg[1]

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (konijn) LD50: >300 mg/kg[1] Eye (rabbit): 16.0/110.0

Inademing (rat) LC50: >0.00058 mg/L/4h*0[2] Eye (rabbit): 66.5/110 SEVERE

Oraal (rat) LD50: >1000 mg/kg[1] moderately irritating

practically non-irritating

Skin (rabbit): 0.0/8.0

Skin (rabbit): 0.7/8.0 - slight

natriumfluoride

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (rat) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 20 mg/24h-moderate

Oraal (rat) LD50: >25<2000 mg/kg[1]

trinatriumtetraoxovanadaat
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 330 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

octoxinol

TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 1800 mg/kg[2] Eye (rabbit): 1 mg - moderate

Skin (human): 2 mg/3d -I - mild

Kathon (R) mengsel
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 53 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

Legenda: 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven
gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen

OCTOXINOL

Laboratorium- en dierproeven hebben aangetoond dat er geen bewijs is dat alcoholethoxylaten (AEs) genetische schade, mutatis of kanker
veroorzaken. Er warden geen nadelige voortplantings- of ontwikkelingsgevolgen geconstateerd. Dierproeven hebben aangetoond dat bij
niveaus hoger dan 100mg/kg de gevolgen beperkt bleven tot veranderingen in het gewicht van organen en er waren geen pathologische
veranderingen, behalve leverhypertrophie. AEs zijn niet contactgevoelig. Pure AE zijn irriterend voor de ogen en huid. Het irriterende
potentieel van wateroplossingen van AEs is afhankelijk van de concentratie. Spuitbussen en waspoeder lossen zo weinig AE in de lucht dat het
onwaarschijnlijk is dat dit irritatie aan de luchtwegen veroorzaakt. Samenvattend, de beoordeling van het gezondheidsrisico voor mensen heeft
aangetoond dat het gebruik van AE in huishoudelijke wasmiddelen en reinigingsproducten veilig is en het geeft geen reden tot zorg met
betrekking tot consumentgebruik.

KATHON (R) MENGSEL

Contactallergieën uiten zich meestal als contacteczeem en soms als urticaria of oedeem van Quincke. Bij de pathogenese van contacteczeem
treden celgebonden (T-lymfocyten) immunologische reacties van het vertraagde type op. Bij andere allergische huidreacties, zoals
contacturticaria, treden antilichaam-gebonden immunologische reacties op. Het belang van het contact-allergeen wordt niet alleen bepaald
door zijn sensibiliserend potentieel: de verdeling van de stof en de mogelijkheden om ermee in contact te komen zijn eveneens belangrijk. Een
licht sensibiliserende stof die wijd verspreid is kan een belangrijker allergeen zijn dan een stof met een sterker sensibiliserend potentieel
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Legenda:  – Gegevens beschikbaar, maar niet aan de criteria voor indeling vullen
 – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen

 – Gegevens niet beschikbaar voor de indeling maken

waarmee slechts weinig personen in contact komen. Vanuit een klinisch standpunt, zijn stoffen afwijkend als ze bij tests een allergische reactie
veroorzaken bij 1% van de geteste personen.
Geen significante acute toxicologische gegevens geïdentificeerd bij de literatuur zoekopdracht

NATRIUMCHLORIDE &
DINATRIUMHYDROGEENORTHOFOSFAAT

& NATRIUMFLUORIDE & KATHON (R)
MENGSEL

Op astma lijkende symptomen kan voor maanden of zelfs jaren na einde blootstelling doorgaan,dit kan gebeuren door een niet-allergische
conditie die bekend staat als reactieve luchtweg disfunctie syndroom (RADS), dat kan ontstaan na blootstelling aan hoge niveaus van zeer
irriterende stoffen. Criteria voor diagnose van RADS bevat de afwezigheid van bestaande respiratoire ziekte, in niet-atopisch individu, met
abrupt begin van persistente op astma lijkende symptomen binnen minuten of urenen na blootstelling aan irritant. Een omkeerbaar luchtstroom
patroon, op spirometer, met de aanwezigheid van lichte tot ernstige bronchiale hyperactiviteit op methacholine testen en gebrek aan minimale
lymphocytische ontsteking zonder easinophilia vallen ook onder de criteria voor diagnose van RADS. RADS ( astma) na inhalatie van
irriterende stof is een infrequente ziekte gerelateerd aan de concentratie en duur van blootstelling. Industriële bronchitis aan de andere kant is
een ziekte die ontstaat als resultaat van blootstelling aan hoge concentraties van irriterende substanties en is omkeerbaar nadat blootstelling
stopt. De afwijking wordt gekarakteriseerd door dyspnea, hoesten en slijm productie.

NATRIUMCHLORIDE &
NATRIUMFLUORIDE

De stof kan matige irritatie van de ogen veroorzaken die leidt tot ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende stoffen kan
bindvliesontsteking veroorzaken.

NATRIUMCHLORIDE & KATHON (R)
MENGSEL

Deze stof kan bij langdurige of herhaalde blootstelling huidirritatie veroorzaken en kan bij contact aanleiding geven tot roodheid van de huid,
zwelling, de vorming van blaasjes, schilferen  en verdikkingen van de huid.

KALIUMCHLORIDE & KATHON (R)
MENGSEL

De stof kan irriterend zijn voor de ogen en langdurig contact veroorzaakt ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende
stoffen kan bindvliesontsteking veroorzaken.

acute toxiciteit Kankerverwekkendheid

Huidirritatie /-corrosie voortplantings-

Ernstig oogletsel /
oogirritatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling

Luchtwegen of de huid
Specifieke

doelorgaantoxiciteit -
herhaalde blootstelling

Mutageniteit gevaar bij inademing

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

AlphaScreen SureFire Lysis
Buffer (5x)

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

natriumchloride

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 1000mg/L 4

EC50 48 schaaldier 402.6mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 2430mg/L 4

NOEC 6 Vis 0.001mg/L 4

kaliumchloride

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 29.8000mg/L 4

EC50 48 schaaldier 83mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 1337mg/L 4

NOEC 48 schaaldier 240.45mg/L 4

dinatriumhydrogeenorthofosfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

kaliumdihydrogeenorthofosfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

natriumfluoride

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 51mg/L 2

EC50 48 schaaldier 58mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 181mg/L 4

BCF 240 Vis 5mg/L 4

NOEC 504 Vis 4mg/L 2
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trinatriumtetraoxovanadaat
EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 16.5mg/L 4

octoxinol

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 4.5mg/L 4

BCFD 336 Niet Beschikbaar 0.1mg/L 4

Kathon (R) mengsel

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
MAG NIET in contact komen met oppervlakte water of gebied dat onder het vloedwaterniveau ligt. Water niet vervuilen als gereedschap wordt schoongemaakt of bij het weggooien van het water
waarmee gereedschap is schoongemaakt.
Afval afkomstig van gebruik van het product moet worden weggegooid op de werkplaats of op aangewezen vuilnisverwerkingsbedrijven.
Ontlaad NIET in riool of waterloop.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt Nawerking: water/grond Nawerking: lucht

natriumchloride LAAG LAAG

kaliumchloride HOOG HOOG

natriumfluoride LAAG LAAG

trinatriumtetraoxovanadaat HOOG HOOG

octoxinol HOOG HOOG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt Bioaccumulatie

natriumchloride LAAG (LogKOW = 0.5392)

kaliumchloride LAAG (LogKOW = -0.4608)

natriumfluoride LAAG (BCF = 6.4)

trinatriumtetraoxovanadaat LAAG (LogKOW = 2.229)

octoxinol HOOG (LogKOW = 4.863)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt Beweeglijkheid

natriumchloride LAAG (KOC = 14.3)

kaliumchloride LAAG (KOC = 14.3)

natriumfluoride LAAG (KOC = 14.3)

trinatriumtetraoxovanadaat LAAG (KOC = 48.64)

octoxinol LAAG (KOC = 699.2)

12.5.Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

P B T

Relevante beschikbare
gegevens

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

PBT criteria voldaan? Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt /
verpakking

Doorboor containers om hergebruik te voorkomen en begraaf op een gemachtigde stortplaats.
De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn
gebied. In sommige gebieden dient afval  bijgehouden te worden. Een rangorde van Controle lijkt algemeen te zijn - de gebruiker dient te onderzoeken:

Reductie,
Hergebruik
Recyclen
Afvalverwijdering (als al het andere niet gaat)

Dit materiaal kan recyclet worden als het niet gebruikt is of indien het niet zo vervuild is dat het onbruikbaar is voor het bedoelde gebruik. Indien het vervuild is
kan het mogelijk zijn het product her te winnen door filtratie, destillatie of via andere wegen. De levensduur op de plank dient ook overwogen te worden bij
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dergelijke beslissingen. Merk op dat de eigenschappen van een materiaal kunnen veranderen bij gebruik en dat recyclen of hergebruik niet altijd geschikt zijn.
Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
In elk geval kan verwijderen via het riool onderwerp zijn van lokale wetten en regels en deze zullen eerst in overweging genomen moeten orden. Bij twijfel,
contacteer de verantwoordelijke autoriteiten.

Indien mogelijk hergebruiken.
Raadpleeg de fabrikant voor mogelijkheden tot hergebruik of raadpleeg de locale of regionale afvalverwerkingautoriteit indien geen geschikte behandeling of
afvalverwerkingfaciliteit gevonden kan worden.
Ruim op door: Begraven op een stortterrein met vergunning of verbranding in een verbrandingsoven met vergunning (na mengen met geschikt brandbaar
materiaal).
Ontdoe lege containers van vervuiling. Neem alle veiligheidsregels op de etiketten in acht tot de containers schoon zijn en vernietigd.

Opties voor behandeling
van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering
van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Etiketten Vereist

Marine Pollutant geen

Vervoer over de weg (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1.VN-nummer Niet van Toepassing

14.2.Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

klasse Niet van Toepassing

Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4.Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5.Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Identificatie van gevaar (Kemler) Niet van Toepassing

Classificatiecode Niet van Toepassing

Etiket Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid Niet van Toepassing

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

ICAO/IATA-klasse Niet van Toepassing

ICAO/IATA secundair risico Niet van Toepassing

ERG code Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen Niet van Toepassing

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht Niet van Toepassing

Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak  Niet van Toepassing

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

IMDG-klasse Niet van Toepassing

IMDG Secundair Risico Niet van Toepassing
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14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

EMS-nummer Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

Niet van Toepassing Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Classificatiecode Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

vereist Equipment Niet van Toepassing

Fire kegels aantal Niet van Toepassing

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

NATRIUMCHLORIDE(7647-14-5) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

KALIUMCHLORIDE(7447-40-7) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

DINATRIUMHYDROGEENORTHOFOSFAAT(7782-85-6) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

KALIUMDIHYDROGEENORTHOFOSFAAT(7778-77-0) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

DINATRIUMDIHYDROGEENPYROFOSFAAT(7758-16-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

NATRIUMFLUORIDE(7681-49-4) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

Geconsolideerd EU-lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling (IOELVs)

Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) - Agenten Ingedeeld door de IARC
Monografieën

Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling (Nederlands)

TRINATRIUMTETRAOXOVANADAAT(13721-39-6) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

OCTOXINOL(9002-93-1) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europa Verordening (EG) 1907/2006 Bijlage XIV-Lijst van Stoffen die aan Toelating zijn

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

REACH-verordening (EG) EU 1907/2006 - Voorstellen om stoffen te identificeren Zeer
zorgwekkende: bijlage XV rapporten voor commentaar door belanghebbenden

KATHON (R) MENGSEL(55965-84-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Dit veiligheidsinformatieblad is in naleving van de volgende EU wetgeving en haar aanpassingen - zover toepasselijk; 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
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Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain, indien beschikbaar.

ECHA SAMENVATTING

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

natriumchloride 7647-14-5 Niet Beschikbaar 01-2119485491-33-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Skin Mild Irrit. 3, Skin Irrit. 2 Wng, GHS08 H318, H373, H315, H335

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

kaliumchloride 7447-40-7 Niet Beschikbaar 01-2119539416-36-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord
Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

2
Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Corr. 1B, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2,
Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 4

GHS02, GHS05, Dgr, GHS08
H319, H225, H314, H335, H373,
H412, H302

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

dinatriumhydrogeenorthofosfaat 7782-85-6 Niet Beschikbaar 01-2119489797-11-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2, Acute Tox. 4 GHS05, Dgr, GHS08 H318, H315, H335, H371, H332

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H335, H318

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

kaliumdihydrogeenorthofosfaat 7778-77-0 Niet Beschikbaar 01-2119490224-41-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord Code
(s)

Gevarenaanduiding Code
(s)

2
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1A

GHS05, Dgr
H314, H318, H335, H302,
H332

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat 7758-16-9 047-002-00-8 01-2119489793-19-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord
Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

2
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2,
STOT RE 2

Wng, GHS09, GHS08
H319, H400, H410, H315, H335, H371,
H373

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 GHS05, Dgr H302, H318, H315, H335

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

natriumfluoride 7681-49-4 009-004-00-7 01-2119539420-47-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS06, Dgr H301, H315, H319

2
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 1, Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2A,
Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 4, Aquatic Chronic 3, STOT SE 1

GHS06, Dgr, GHS08
H315, H319, H372, H300, H311,
H331, H412, H370

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

trinatriumtetraoxovanadaat 13721-39-6 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332, H315, H319, H335

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.
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Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

octoxinol 9002-93-1 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding
Code (s)

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 4, STOT SE
3

GHS09, GHS05, Dgr,
GHS02

H302, H318, H410, H314,
H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 GHS09, GHS05, Dgr H315, H411, H302, H318

2 Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 GHS09, GHS05, Dgr H315, H411, H302, H318

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

Kathon (R) mengsel 55965-84-9 613-167-00-5 Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331, H410,
H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

chemische inventarisatie Staat

Australia - AICS N (Kathon (R) mengsel)

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL
N (trinatriumtetraoxovanadaat; dinatriumhydrogeenorthofosfaat; kaliumchloride; kaliumdihydrogeenorthofosfaat; dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat; Kathon (R)
mengsel; natriumfluoride; octoxinol; natriumchloride)

China - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

N (Kathon (R) mengsel; octoxinol)

Japan - ENCS N (trinatriumtetraoxovanadaat; kaliumchloride; kaliumdihydrogeenorthofosfaat; dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat; natriumfluoride; octoxinol; natriumchloride)

Korea - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS N (trinatriumtetraoxovanadaat)

USA - TSCA N (Kathon (R) mengsel)

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst Risk en Hazard codes

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H300 Dodelijk bij inslikken.

H301 Giftig bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H370 Veroorzaakt schade aan organen .

H371 Kan schade aan organen veroorzaken .

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
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H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

Overige informatie

Bestanddelen met meerdere CAS-nummers

Naam CAS Nr

natriumchloride 7647-14-5, 14762-51-7, 16887-00-6

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat 7758-16-9, 10101-84-5, 68915-31-1

Kathon (R) mengsel 55965-84-9, 96118-96-6

Classificatie van het preparaat en de individuele componenten is gebaseerd op officiële en geautoriseerde bronnen alsook door onafhankelijke beoordeling door het 

Het SDS is een Gevaar Communicatie instrument en dient gebruikt te worden als hulp bij Risico Beoordeling. Vele factoren bepalen of een gevaar een risico is op de werkvloer of in een andere
setting. Risico's kunnen bepaald worden door te refereren aan Blootstelling Scenarios. De schaal en frequentie van het gebruik en de huidige of beschikbare technische controle systemen dienen
in aanmerking genomen te worden.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 -  Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

Afkortingen en acroniemen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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TGR BioSciences Gevaar Alarm Code: 2

Control Lysates SureFire

Chemwatch: 5233-13
Versie nummer: 3.1.1.1
Veiligheidsinformatieblad (Conform de Verordeningen (EU) nr. 2015/830)

Publicatiedatum: 12/12/2016
Drukdatum: 25/08/2017

L.REACH.NLD.NL

RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of
het preparaat

Control Lysates SureFire

Synoniemen Niet Beschikbaar

Andere identificatiewijzen Niet Beschikbaar

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

Relevant geïdentificeerd
gebruik van de stof of het

mengsel
Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiken die worden
afgeraden

Niet van Toepassing

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Geregistreerde
bedrijfsnaam

TGR BioSciences

Adres 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefoon 61 8 8354 6180

Fax Niet Beschikbaar

Website Niet Beschikbaar

Email info@tgrbio.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Vereniging / Organisatie Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+61290372994

Andere
noodtelefoonnummers

+1703-527-3887/+31505445971

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens
richtijn (EC) No. 1272/2008

[CLP] [1]
H315 - Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, H319 - Oogirritatie Categorie 2, H317 - Huidsensibilisator categorie 1

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)

SIGNAALWOORD WAARSCHUWING

Gevaarsverklaring(en)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Aanvullende verklaring(en)

Niet van Toepassing

Continued...



Voorzorgsmaatregelen: Preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P261 Inademing van damp/ spuitnevel vermijden.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorzorgsmaatregelen: Respons

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijke voorschriften

2.3. Andere gevaren

Blootstelling kan resulteren in cumulatieve effecten*.

octoxinol Vermeld in de Europa Verordening (EG) nr. 1907/2006 - Bijlage XIV Lijst van stoffen die aan de vergunning

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1.Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in sectie 3.2

3.2.Mengsels

1.CAS Nr
2.EG Nr
3.Index no.
4.REACH no.

%
[gewicht]

Naam Classificatie volgens richtijn (EC) No. 1272/2008 [CLP]

1.7647-14-5
2.231-598-3
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119485491-33-XXXX

<=2.5
Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Oogirritatie Categorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3;

H315, H319, H335 [1]

1.7447-40-7
2.231-211-8
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119539416-36-XXXX

<=2.5 EUH066 [1]

1.7782-85-6
2.231-448-7
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119489797-11-XXXX

<=2.5
Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Oogirritatie Categorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3;

H315, H319, H335 [1]

1.7778-77-0
2.231-913-4
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119490224-41-XXXX

<=2.5 Niet van Toepassing

1.7758-16-9
2.231-835-0
3.047-002-00-8
4.01-2119489793-19-XXXX

<=0.5 Acuut aquatisch gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H410 [3]

1.7681-49-4
2.231-667-8
3.009-004-00-7
4.01-2119539420-47-XXXX

<=0.1
Acute toxiciteit (oraal) categorie 3, Oogirritatie Categorie 2, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2;

H301, H319, H315, EUH032 [3]

1.13721-39-6
2.237-287-9
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<=0.1
Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 4, Acute toxiciteit (Inademing)

Categorie 4; H302, H312, H332 [1]

1.9002-93-1
2.Niet Beschikbaar
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<=0.5
Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Ernstig oogletsel Categorie 1,

chronisch aquatisch gevaar Categorie 2; H302, H315, H318, H411 [1]

1.55965-84-9
2.Niet Beschikbaar
3.613-167-00-5
4.Niet Beschikbaar

<=0.1

Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 3, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 3, Acute toxiciteit (oraal)
categorie 3, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 1B, Huidsensibilisator categorie 1, Acuut aquatisch
gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410
[3]

1.57-50-1
2.200-334-9
3.Niet Beschikbaar

<=5 Niet van Toepassing

natriumchloride

kaliumchloride

dinatriumhydrogeenorthofosfaat

kaliumdihydrogeenorthofosfaat

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat

natriumfluoride

trinatriumtetraoxovanadaat

octoxinol

Kathon (R) mengsel

SACCHAROSE,-ZUIVER
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4.Niet Beschikbaar

1.Niet Beschikbaar
2.Niet Beschikbaar
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<=1
Cell extract (protein, not
exceeding)

Niet van Toepassing

balance
Ingrediënten niet bepaald te
gevaarlijk zijn

Legenda: 1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI 4. Indeling getrokken uit C & L

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg van het oog en de oogleden bewegen door de
bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te tillen.
Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

Contact met de Huid

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing
Bij inhalering van rook of verbrandingsproducten, verwijder uit vervuilde omgeving.
Andere maatregelingen zijn meestal onnodig.

Inslikken
Geef direct een glas water.
Eerste hulp is meestal niet nodig. Bij twijfel, neem contact op met een Gif Informatie Centrum of een dokter.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie hoofdstuk 11

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

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Er is geen beperking voor het type brandblusapparaat dat gebruikt kan worden.
Gebruik brandblusapparatuur die geschikt is voor de omgeving.

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

Onverenigbaarheid met
vuur

Vermijd vervuiling met oxiderende agentia dwz nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembad chloor etc. daar ontbranding het resultaat kan zijn.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

Waarschuw de brandweer en meldt de locatie en de aard van het gevaar.
Draag beademingsapparatuur en alleen tegen brand beschermende handschoenen.
Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.
Gebruik brandbestrijding procedures die geschikt zijn voor de omgeving.
Nader GEEN containers die mogelijk heet zijn.
Koel aan vuur blootgestelde containers met een waterstraal/nevel vanuit een beschermde lokatie.
Als het veilig is, haal containers uit de vuurloop.
De uitrusting dient grondig gereinigd te worden na gebruik.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Niet brandbaar.
Niet beschouwt als significant brandgevaarlijk.
Uitzetting of ontleding bij verhitting kan leiden tot heftig scheuren van container.
Ontleed by verhitting en kan giftige damp of koolmonoxide (CO) produceren.
Kan een bijtende rook uitzenden.

Ontleding kan giftige dampen ontwikkelen van:
,
koolstofdioxide (CO2)
,
waterstof chloride (zoutzuur)
,
fosgene
,
waterstof fluoride
,
stikstofoxides (NOx)
,
Andere pyrolyse producten die kenmerkend zijn voor verbranding van organisch materiaal.

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie rubriek 8
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6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie afdeling 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geringe Lozingen

Ruim na morsen meteen op.
Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.
Controleer persoonlijk contact door het gebruik van beschermende uitrusting.
Behoud en adsorbeer het gemorste met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
Veeg op. Plaats in een geschikte geëtiketteerde afvalcontainer.

GROTE SPILLAGE

Gematigd gevaar.
Ontruim het gebied en evacueer het personeel tegen de windrichting in.
Waarschuw de brandweer en meldt locatie en aard van gevaar.
Gebruik beademingsapparaat en beschermende handschoenen.
Voorkom, op alle mogelijke manieren, morsen in afvoer of waterloop.
Stop lekkage indien dit veilig te doen is.
Bedek gemorste hoeveelheid met zand, aarde of vermiculiet.
Verzamel her te gebruiken product in een gelabeld vat bestemd voor hergebruik.
Alvorens op te bergen en opnieuw te gebruiken, reinig en was alle beschermende kleding en apparatuur na een schoonmaakactie.
Bij verontreiniging van de afvoer of waterloop, waarschuw de nooddiensten.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie sectie 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilige Hantering

Verontreinigde (natte)kleding MAG NIET in contact blijven met de huid.
Vermijd elk persoonlijk contact, inclusief inhalering.
Draag bij gevaar aan blootstelling beschermende kleding.
Gebruik in goed geventileerde ruimte.
Vermijd contact met vocht.
Vermijd contact met “onverenigbaar” materiaal.
Eet, drink of rook NIET bij gebruik.
Houd de containers goed gesloten indien niet in gebruik.
Vermijd fysieke schade aan containers.
Na gebruik altijd de handen wassen met water en zeep.
Werkkleding dient apart gewassen te worden. Was vervuilde kleding voor het opnieuw te gebruiken.
Gebruik goede beroepspraktijk.
Lees de aanbevelingen van de fabrikant betreffende opslag en gebruik.
De atmosfeer dient regelmatig gecontroleerd te worden op maximale standaardwaardes van blootstelling om van een veilige werkomgeving verzekerd te zijn.

Bescherming tegen brand
en explosies

Zie afdeling 5

Andere Gegevens

Bewaar in de originele containers.
Houd de containers veilig gesloten.
Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Niet in de buurt van niet compatibele materialen voedselcontainers bewaren.
Bescherm containers tegen fysieke schade en controleer regelmatig op lekkage.
Lees de opslag en verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant.

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

Geschikte verpakking
Polyethyleen of polypropyleen container.
Verpak zoals aanbevolen door de fabrikant.
Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk voorzien zijn van etiketten.

Gescheiden Opslag Vermijd reactie met oxiderende middelen

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie afdeling 1.2

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL)

Niet Beschikbaar

VOORSPELDE GEEN EFFECT (PNEC)

Niet Beschikbaar

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL)

GEGEVENS VAN DE SAMENSTELLING

Bron Ingrediënt
Naam van het materiaal of de
stof

TWA
(Grenswaarde)

STEL piek Opmerkingen

De europese Unie (EU) een
Eerste Lijst van Indicatieve
grenswaarden voor
Beroepsmatige Blootstelling
(IOELVs) (nederlands)

natriumfluoride Fluoriden, anorganisch 2,5 mg/m3
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar
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Geconsolideerd EU-lijst van
indicatieve grenswaarden voor
blootstelling (IOELVs)

natriumfluoride Inorganic Fluorides 2.5 mg/m3
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Skin

Nederland Grenswaarden
Voor Beroepsmatige
Blootstelling (Nederlands)

natriumfluoride
Fluoriden, anorganisch en
oplosbaar (als F)

Niet Beschikbaar 2 mg/m3
Niet
Beschikbaar

A. Lijst met wettelijke
grenswaarden

EMERGENCY GRENZEN

Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

natriumchloride Chloride; (Chloride(1-); Chloride ions) 0.5 ppm 2 ppm 20 ppm

kaliumchloride Potassium chloride 7.8 mg/m3 86 mg/m3 510 mg/m3

kaliumdihydrogeenorthofosfaat Potassium phosphate, monobasic 9.6 mg/m3 110 mg/m3 630 mg/m3

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Sodium polyphosphate 9.2 mg/m3 100 mg/m3 600 mg/m3

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Sodium hydrogen pyrophosphate 4.7 mg/m3 52 mg/m3 320 mg/m3

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Sodium pyrophosphate, di- 4.3 mg/m3 48 mg/m3 290 mg/m3

natriumfluoride Sodium fluoride 17 mg/m3 90 mg/m3 1,100 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadaat Sodium orthovanadate 0.016 mg/m3 0.18 mg/m3 130 mg/m3

octoxinol Triton X-100; (Poly(oxyethylene)-p-tert-octylphenyl ether) 11 mg/m3 130 mg/m3 750 mg/m3

Ingrediënt originele IDLH herzien IDLH

natriumchloride Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

kaliumchloride Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

dinatriumhydrogeenorthofosfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

kaliumdihydrogeenorthofosfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

natriumfluoride 500 mg/m3 250 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

octoxinol Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Kathon (R) mengsel Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

SACCHAROSE,-ZUIVER Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Cell extract (protein, not
exceeding)

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Toepasselijke
mechanische controles

Algemene ontluchting voldoet onder normale werkingscondities. Lokale ventilatie kan vereist zijn in specifieke gevallen. Bij risico op overmatige blootstelling,
draag een goedgekeurd gasmasker. Voor het verkrijgen van een adequate bescherming dient het goed te passen. Zorg voor voldoende ventilatie in pakhuis of
gesloten opslagruimtes. Luchtverontreinigingen gegenereerd op de werkplaats hebben variërende "ontsnapsnelheden", die op hun beurt de
"vervangingssnelheden" van de frisse circulerende lucht bepalen die nodig is om de vervuiling te verwijderen.

Type Vervuiling: Luchtsnelheid:

Oplosmiddel, damp, ontvetter, enz. Verdampend uit een tank (in stilstaande Lucht).
0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

Aërosolen, damp ontstaan bij overgieten, het stoppen van het vullen van containers, lage snelheid transportband overdracht, lassen,
spray verdrijving, plateer zuur rook, pekelen (beitsen) (met lage snelheid vrijkomend in een zone waar het actief gegenereerd wordt)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

Directe spray, spuitverven in lage cabine, Het vullen van drums, beladen van Transportbanden, pletstof, gasontlading (actieve
generering in zone met Snelle luchtverplaatsing)

1-2.5 m/s (200-500
f/min)

Fijnmalen, zandstralen, instorten, stof Gegenereerd door een rad met hoge snelheid (met grote initiële snelheid vrijkomend in zone
met zeer hoge luchtsnelheid)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Binnen elk bereik hangt de juiste waarde af van:

Lage waarden van het bereik Hoge waarden van het bereik

1: Luchtstromingen in de kamer zijn minimaal, of voordelig voor verversing. 1: Verstorende luchtstroming.

2: Verontreiniging is laag toxisch of een waarde die onaangenaam is. 2: Vervuiling is zeer giftig.

3: Onderbroken, lage productie. 3: Hoge productie, zwaar gebruik.

4: Grote overkapping of grote luchtmassa 4: Kleine overkapping - in beweging. slecht lokale controle.

Simpele theorie laat zien dat de luchtsnelheid snel afneemt met de afstand van de opening van een simpele afzuigpijp. De snelheid neemt in het algemeen af
met het kwadraat van de afstand tot het afzuigpunt (in simpele gevallen). Daarom dient de luchtsnelheid op het afzuigpunt aangepast te worden aan de afstand
van de tot de vervuilingsbron. De luchtsnelheid bij de afzuigventilator moet bijvoorbeeld minimaal 1-2 m/s (200-400 f/min) zijn voor afzuiging van oplosmiddelen
in een tank op 2 meter van het afzuigpunt. Andere mechanische overwegingen, die zorgen voor tekortkomingen van de resultaten van de afzuigapparatuur,
maken het essentieel dat de theoretische luchtsnelheden met een factor 10 of meer vermenigvuldigd moeten worden bij installatie of gebruik van de
afzuigsystemen.

8.2.2. Maatregelen ter
beheersing van

blootstelling

Chemwatch: 5233-13

Versie nummer: 3.1.1.1

Page 5 of 15

Control Lysates SureFire

Publicatiedatum: 12/12/2016

Drukdatum: 25/08/2017

Continued...



Ogen en
gezichtsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen.
Chemische stofbril.
Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren: zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Een geschreven
gedragscode moet voor elke werkplek of taak opgesteld worden, waarin de beperkingen op het dragen van contactlenzen beschreven zijn. Dit document moet
een overzicht van de gebruikte stoffen die door de lenzen geabsorbeerd en geadsorbeerd kunnen worden en een registratie van de opgetreden ongevallen
bevatten. Medisch en EHBO-personeel moet getraind worden in de verwijdering van contactlenzen, geschikte hulpapparatuur dient aanwezig te zijn. Begin
in het geval van een blootstelling aan chemische stoffen onmiddellijk met het spoelen van de ogen en verwijder contactlenzen zodra dit mogelijk is. Lenzen
dienen verwijderd te worden bij de eerste verschijnselen van roodheid of irritatie van de ogen. Lenzen moeten in een schone omgeving verwijderd te worden,
nadat het personeel de handen grondig gereinigd heeeft. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Huidbescherming Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten
bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.
OPMERKING: Het materiaal kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken bij individuen die er vatbaar voor zijn. Om elk huidcontact te vermijden dient men
voorzichtig te zijn bij het verwijderen van handschoenen en andere beschermende uitrusting.
De geschiktheid en duurzaamheid van het handschoen type hangt af van het gbruik. Factoren als:

frequentie en contacttijd,
chemische resistentie van het materiaal van de handschoen,
de dikte van de handschoen en
handigheid zijn van belang bij de keuze.

Lichaamsbescherming Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

Overalls.
P.V.C. schort.
Beschermingcrème.
Reinigingscrème voor de huid.
Oogspoelfles.

Thermische gevaren Niet Beschikbaar

Gerecommendeerde material(en)

INDEX HANDSCHOENEN

Handschoenselectie is gebaseerd op een gemodificeerde presentatie van de:
 "Forsberg Clothing Performance Index".
De effecten van de volgende substanties worden meegenomen in de computer
gegenereerde selectie:
Control Lysates SureFire

Stof CPI

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

NEOPRENE C

NITRILE C

PVC C

##sodium fluoride

*CPI- Chemwatch Performance Index
A: Beste Keus
B: Bevredigend; kan na 4 uur continue onderdompeling degraderen
C: Slechte tot gevaarlijke keuze voor iets anders dan korte termijn onderdompeling.
LET OP: Omdat een aantal factoren de werking van de handschoen bepalen, moet de
utieindelijke selectie gebaseerd zijn op gedetailleerde observatie
*Wanneer handschoen voor korte periode of niet frequent wordt gebruikt dan spelen factoren
zoals ‘gevoel’ of handigheid een grotere rol in de keuze van handschoen. Vraag raad aan
gekwalificeerde arbeider.

Ademhalingsbescherming

Type AK-P Filter met voldoende capaciteit (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001,
ANSI Z88 of nationaal equivalent)

Ademhalingstoestellen met cartridge mogen nooit gebruikt worden voor noodtoegang of in
ruimtes met onbekende dampconcentraties of onbekend zuurstofgehalte. De drager moet
gewaarschuwd worden de besmette ruimte onmiddellijk te verlaten bij het detecteren van geur
door het ademhalingstoestel. De geur kan erop duiden dat het masker niet goed werkt, dat de
dampconcentratie te hoog is of dat het masker niet goed past. Vanwege deze beperkingen
wordt alleen beperkt gebruik van ademhalingstoestellen met cartridge geschikt bevonden.

8.2.3. 8.2.3.Milieublootstellingscontroles

Zie afdeling 12

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Niet Beschikbaar

Fysische Toestand vloeistof
Relatieve dichtheid (Water =

1)
Niet Beschikbaar

Geur Niet Beschikbaar
Verdelingscoefficient

n-octanol / water
Niet Beschikbaar

Stanklimiet Niet Beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur

(°C)
Niet van Toepassing

pH (zoals geleverd) Niet Beschikbaar decompositietemperatuur Niet Beschikbaar

Smeltpunt / vriespunt (° C) Niet Beschikbaar Viscositeit (cSt) Niet Beschikbaar

Initiaal kookpunt en
kookpuntbereik (° C)

Niet Beschikbaar Molecuulmassa (g/mol) Niet van Toepassing

Vlampunt (°C) Niet van Toepassing smaak Niet Beschikbaar

Verdampingssnelheid Niet Beschikbaar Explosieve eigenschappen Niet Beschikbaar
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Ontvlambaarheid Niet van Toepassing Oxydatie eigenschappen Niet Beschikbaar

Bovenste
Ontploffingsgrens (%)

Niet van Toepassing
Surface Tension (dyn/cm or

mN/m)
Niet Beschikbaar

Onderste Explosiegrens
(%)

Niet van Toepassing Vluchtig Bestanddeel (%vol) Niet Beschikbaar

Dampspanning (kPa) Niet Beschikbaar Gas Groep Niet Beschikbaar

Oplosbaarheid in water
(g/L)

vermengbaar pH als een oplossing (1%) Niet Beschikbaar

Dampdichtheid (Lucht=1) Niet Beschikbaar VOC g/L Niet Beschikbaar

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.Reactiviteit Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische stabiliteit
Niet compatibele materialen aanwezig.
Product wordt stabiel geacht te zijn.
Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke
reacties

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op elkaar
inwerkende materialen

Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Inademen
Deze stof wordt niet geacht schadelijke effecten voor de gezondheid of irritatie van de luchtwegen te veroorzaken(in de klassering volgens EG-richtlijnen
gebaseerd op dierlijke modellen). Niettemin vereist een goede hygiëne dat de blootstelling tot een minimum wordt beperkt en dat op de werkvloer geschikte
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Inslikken

Deze stof wordt volgens EG Normen of andere klasseersystemen NIET geklasseerd als "schadelijk bij inname door de mond". Dit komt door een gebrek aan
bevestigend dierlijk of menselijk bewijs. Deze stof kan bij innname door de mond evenwel schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral waar bestaande schade aan
de organen (bvb. lever, nieren) aanwezig is. De huidige definities van schadelijke of vergiftige stoffen zijn meestal gebaseerd op doses die mortaliteit eerder
dan morbiditeit veroorzaken(ziekte, slechte gezondheid). Problemen van het maagdarmkanaal kunnen misselijkheid en braken veroorzaken. In een
beroepsomgeving is inname door de mond van onbelangrijke hoeveelheden echter niet zorgwekkend.

Contact met de Huid

Bij contact kan deze stof bij sommige personen ontsteking van de huid veroorzaken.
Het materiaal kan elke al bestaande dematitis conditie verergeren.
Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.
Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke
effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.

Oog Deze stof kan bij sommige personen irritatie en schade aan de ogen veroorzaken.

Chronisch
Bij sommige personen is vergeleken met de algemene bevolking een overgevoeligheidsreactie na huidcontact waarschijnlijker.
Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.

Control Lysates SureFire
TOXICITEIT IRRITATIE

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

natriumchloride

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (konijn) LD50: >10000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 10 mg - moderate

Oraal (rat) LD50: 3000 mg/kg[2] Eye (rabbit):100 mg/24h - moderate

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumchloride
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 2600 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

dinatriumhydrogeenorthofosfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 12930 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumdihydrogeenorthofosfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (rat) LD50: >2000 mg/kg[1] Niet Beschikbaar

Oraal (rat) LD50: >500 mg/kg[1]
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dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (konijn) LD50: >300 mg/kg[1] Eye (rabbit): 16.0/110.0

Inademing (rat) LC50: >0.00058 mg/L/4h*0[2] Eye (rabbit): 66.5/110 SEVERE

Oraal (rat) LD50: >1000 mg/kg[1] moderately irritating

practically non-irritating

Skin (rabbit): 0.0/8.0

Skin (rabbit): 0.7/8.0 - slight

natriumfluoride

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (rat) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 20 mg/24h-moderate

Oraal (rat) LD50: >25<2000 mg/kg[1]

trinatriumtetraoxovanadaat
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 330 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

octoxinol

TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 1800 mg/kg[2] Eye (rabbit): 1 mg - moderate

Skin (human): 2 mg/3d -I - mild

Kathon (R) mengsel
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 53 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

SACCHAROSE,-ZUIVER
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 29700 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

Legenda: 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven
gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen

OCTOXINOL

Laboratorium- en dierproeven hebben aangetoond dat er geen bewijs is dat alcoholethoxylaten (AEs) genetische schade, mutatis of kanker
veroorzaken. Er warden geen nadelige voortplantings- of ontwikkelingsgevolgen geconstateerd. Dierproeven hebben aangetoond dat bij
niveaus hoger dan 100mg/kg de gevolgen beperkt bleven tot veranderingen in het gewicht van organen en er waren geen pathologische
veranderingen, behalve leverhypertrophie. AEs zijn niet contactgevoelig. Pure AE zijn irriterend voor de ogen en huid. Het irriterende
potentieel van wateroplossingen van AEs is afhankelijk van de concentratie. Spuitbussen en waspoeder lossen zo weinig AE in de lucht dat het
onwaarschijnlijk is dat dit irritatie aan de luchtwegen veroorzaakt. Samenvattend, de beoordeling van het gezondheidsrisico voor mensen heeft
aangetoond dat het gebruik van AE in huishoudelijke wasmiddelen en reinigingsproducten veilig is en het geeft geen reden tot zorg met
betrekking tot consumentgebruik.

KATHON (R) MENGSEL

Contactallergieën uiten zich meestal als contacteczeem en soms als urticaria of oedeem van Quincke. Bij de pathogenese van contacteczeem
treden celgebonden (T-lymfocyten) immunologische reacties van het vertraagde type op. Bij andere allergische huidreacties, zoals
contacturticaria, treden antilichaam-gebonden immunologische reacties op. Het belang van het contact-allergeen wordt niet alleen bepaald
door zijn sensibiliserend potentieel: de verdeling van de stof en de mogelijkheden om ermee in contact te komen zijn eveneens belangrijk. Een
licht sensibiliserende stof die wijd verspreid is kan een belangrijker allergeen zijn dan een stof met een sterker sensibiliserend potentieel
waarmee slechts weinig personen in contact komen. Vanuit een klinisch standpunt, zijn stoffen afwijkend als ze bij tests een allergische reactie
veroorzaken bij 1% van de geteste personen.
Geen significante acute toxicologische gegevens geïdentificeerd bij de literatuur zoekopdracht

NATRIUMCHLORIDE &
DINATRIUMHYDROGEENORTHOFOSFAAT

& NATRIUMFLUORIDE & KATHON (R)
MENGSEL

Op astma lijkende symptomen kan voor maanden of zelfs jaren na einde blootstelling doorgaan,dit kan gebeuren door een niet-allergische
conditie die bekend staat als reactieve luchtweg disfunctie syndroom (RADS), dat kan ontstaan na blootstelling aan hoge niveaus van zeer
irriterende stoffen. Criteria voor diagnose van RADS bevat de afwezigheid van bestaande respiratoire ziekte, in niet-atopisch individu, met
abrupt begin van persistente op astma lijkende symptomen binnen minuten of urenen na blootstelling aan irritant. Een omkeerbaar luchtstroom
patroon, op spirometer, met de aanwezigheid van lichte tot ernstige bronchiale hyperactiviteit op methacholine testen en gebrek aan minimale
lymphocytische ontsteking zonder easinophilia vallen ook onder de criteria voor diagnose van RADS. RADS ( astma) na inhalatie van
irriterende stof is een infrequente ziekte gerelateerd aan de concentratie en duur van blootstelling. Industriële bronchitis aan de andere kant is
een ziekte die ontstaat als resultaat van blootstelling aan hoge concentraties van irriterende substanties en is omkeerbaar nadat blootstelling
stopt. De afwijking wordt gekarakteriseerd door dyspnea, hoesten en slijm productie.

NATRIUMCHLORIDE &
NATRIUMFLUORIDE

De stof kan matige irritatie van de ogen veroorzaken die leidt tot ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende stoffen kan
bindvliesontsteking veroorzaken.

NATRIUMCHLORIDE & KATHON (R)
MENGSEL

Deze stof kan bij langdurige of herhaalde blootstelling huidirritatie veroorzaken en kan bij contact aanleiding geven tot roodheid van de huid,
zwelling, de vorming van blaasjes, schilferen  en verdikkingen van de huid.

KALIUMCHLORIDE & KATHON (R)
MENGSEL

De stof kan irriterend zijn voor de ogen en langdurig contact veroorzaakt ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende
stoffen kan bindvliesontsteking veroorzaken.

acute toxiciteit Kankerverwekkendheid

Huidirritatie /-corrosie voortplantings-

Ernstig oogletsel /
oogirritatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling

Luchtwegen of de huid
Specifieke

doelorgaantoxiciteit -
herhaalde blootstelling

Mutageniteit gevaar bij inademing
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Legenda:  – Gegevens beschikbaar, maar niet aan de criteria voor indeling vullen
 – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen

 – Gegevens niet beschikbaar voor de indeling maken

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Control Lysates SureFire

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

natriumchloride

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 1000mg/L 4

EC50 48 schaaldier 402.6mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 2430mg/L 4

NOEC 6 Vis 0.001mg/L 4

kaliumchloride

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 29.8000mg/L 4

EC50 48 schaaldier 83mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 1337mg/L 4

NOEC 48 schaaldier 240.45mg/L 4

dinatriumhydrogeenorthofosfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

kaliumdihydrogeenorthofosfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

natriumfluoride

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 51mg/L 2

EC50 48 schaaldier 58mg/L 4

EC50 96 Niet Beschikbaar 181mg/L 4

BCF 240 Vis 5mg/L 4

NOEC 504 Vis 4mg/L 2

trinatriumtetraoxovanadaat
EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 16.5mg/L 4

octoxinol

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

LC50 96 Vis 4.5mg/L 4

BCFD 336 Niet Beschikbaar 0.1mg/L 4

Kathon (R) mengsel

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

SACCHAROSE,-ZUIVER

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Ontlaad NIET in riool of waterloop.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt Nawerking: water/grond Nawerking: lucht

natriumchloride LAAG LAAG

kaliumchloride HOOG HOOG
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natriumfluoride LAAG LAAG

trinatriumtetraoxovanadaat HOOG HOOG

octoxinol HOOG HOOG

SACCHAROSE,-ZUIVER LAAG LAAG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt Bioaccumulatie

natriumchloride LAAG (LogKOW = 0.5392)

kaliumchloride LAAG (LogKOW = -0.4608)

natriumfluoride LAAG (BCF = 6.4)

trinatriumtetraoxovanadaat LAAG (LogKOW = 2.229)

octoxinol HOOG (LogKOW = 4.863)

SACCHAROSE,-ZUIVER LAAG (LogKOW = -3.7)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt Beweeglijkheid

natriumchloride LAAG (KOC = 14.3)

kaliumchloride LAAG (KOC = 14.3)

natriumfluoride LAAG (KOC = 14.3)

trinatriumtetraoxovanadaat LAAG (KOC = 48.64)

octoxinol LAAG (KOC = 699.2)

SACCHAROSE,-ZUIVER LAAG (KOC = 10)

12.5.Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

P B T

Relevante beschikbare
gegevens

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

PBT criteria voldaan? Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt /
verpakking

Doorboor containers om hergebruik te voorkomen en begraaf op een gemachtigde stortplaats.
De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn
gebied. In sommige gebieden dient afval  bijgehouden te worden. Een rangorde van Controle lijkt algemeen te zijn - de gebruiker dient te onderzoeken:

Reductie,
Hergebruik
Recyclen
Afvalverwijdering (als al het andere niet gaat)

Dit materiaal kan recyclet worden als het niet gebruikt is of indien het niet zo vervuild is dat het onbruikbaar is voor het bedoelde gebruik. Indien het vervuild is
kan het mogelijk zijn het product her te winnen door filtratie, destillatie of via andere wegen. De levensduur op de plank dient ook overwogen te worden bij
dergelijke beslissingen. Merk op dat de eigenschappen van een materiaal kunnen veranderen bij gebruik en dat recyclen of hergebruik niet altijd geschikt zijn.
Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
In elk geval kan verwijderen via het riool onderwerp zijn van lokale wetten en regels en deze zullen eerst in overweging genomen moeten orden. Bij twijfel,
contacteer de verantwoordelijke autoriteiten.

Indien mogelijk hergebruiken.
Raadpleeg de fabrikant voor mogelijkheden tot hergebruik of raadpleeg de locale of regionale afvalverwerkingautoriteit indien geen geschikte behandeling of
afvalverwerkingfaciliteit gevonden kan worden.
Ruim op door: Begraven op een stortterrein met vergunning of verbranding in een verbrandingsoven met vergunning (na mengen met geschikt brandbaar
materiaal).
Ontdoe lege containers van vervuiling. Neem alle veiligheidsregels op de etiketten in acht tot de containers schoon zijn en vernietigd.

Opties voor behandeling
van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering
van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Etiketten Vereist

Marine Pollutant geen

Vervoer over de weg (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1.VN-nummer Niet van Toepassing
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14.2.Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

klasse Niet van Toepassing

Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4.Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5.Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Identificatie van gevaar (Kemler) Niet van Toepassing

Classificatiecode Niet van Toepassing

Etiket Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid Niet van Toepassing

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

ICAO/IATA-klasse Niet van Toepassing

ICAO/IATA secundair risico Niet van Toepassing

ERG code Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen Niet van Toepassing

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht Niet van Toepassing

Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak  Niet van Toepassing

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

IMDG-klasse Niet van Toepassing

IMDG Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

EMS-nummer Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

Niet van Toepassing Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Classificatiecode Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing
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gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

vereist Equipment Niet van Toepassing

Fire kegels aantal Niet van Toepassing

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

NATRIUMCHLORIDE(7647-14-5) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

KALIUMCHLORIDE(7447-40-7) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

DINATRIUMHYDROGEENORTHOFOSFAAT(7782-85-6) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

KALIUMDIHYDROGEENORTHOFOSFAAT(7778-77-0) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

DINATRIUMDIHYDROGEENPYROFOSFAAT(7758-16-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

NATRIUMFLUORIDE(7681-49-4) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

Geconsolideerd EU-lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling (IOELVs)

Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) - Agenten Ingedeeld door de IARC
Monografieën

Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling (Nederlands)

TRINATRIUMTETRAOXOVANADAAT(13721-39-6) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

OCTOXINOL(9002-93-1) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europa Verordening (EG) 1907/2006 Bijlage XIV-Lijst van Stoffen die aan Toelating zijn

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

REACH-verordening (EG) EU 1907/2006 - Voorstellen om stoffen te identificeren Zeer
zorgwekkende: bijlage XV rapporten voor commentaar door belanghebbenden

KATHON (R) MENGSEL(55965-84-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

SACCHAROSE,-ZUIVER(57-50-1) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

EU REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - Bijlage IV - Vrijstellingen van de verplichting tot
inschrijving in overeenstemming met artikel 2 (7) (a) (Engels)

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

Dit veiligheidsinformatieblad is in naleving van de volgende EU wetgeving en haar aanpassingen - zover toepasselijk; 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain, indien beschikbaar.

ECHA SAMENVATTING

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

natriumchloride 7647-14-5 Niet Beschikbaar 01-2119485491-33-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Skin Mild Irrit. 3, Skin Irrit. 2 Wng, GHS08 H318, H373, H315, H335

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

kaliumchloride 7447-40-7 Niet Beschikbaar 01-2119539416-36-XXXX

harmonisatie (C & Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Gevarenaanduiding Code (s)
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L-inventaris) Code (s)

2
Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Corr. 1B, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2,
Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 4

GHS02, GHS05, Dgr, GHS08
H319, H225, H314, H335, H373,
H412, H302

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

dinatriumhydrogeenorthofosfaat 7782-85-6 Niet Beschikbaar 01-2119489797-11-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2, Acute Tox. 4 GHS05, Dgr, GHS08 H318, H315, H335, H371, H332

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H335, H318

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

kaliumdihydrogeenorthofosfaat 7778-77-0 Niet Beschikbaar 01-2119490224-41-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord Code
(s)

Gevarenaanduiding Code
(s)

2
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1A

GHS05, Dgr
H314, H318, H335, H302,
H332

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat 7758-16-9 047-002-00-8 01-2119489793-19-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord
Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

2
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2,
STOT RE 2

Wng, GHS09, GHS08
H319, H400, H410, H315, H335, H371,
H373

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 GHS05, Dgr H302, H318, H315, H335

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

natriumfluoride 7681-49-4 009-004-00-7 01-2119539420-47-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS06, Dgr H301, H315, H319

2
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 1, Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2A,
Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 4, Aquatic Chronic 3, STOT SE 1

GHS06, Dgr, GHS08
H315, H319, H372, H300, H311,
H331, H412, H370

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

trinatriumtetraoxovanadaat 13721-39-6 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332, H315, H319, H335

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

octoxinol 9002-93-1 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding
Code (s)

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 4, STOT SE
3

GHS09, GHS05, Dgr,
GHS02

H302, H318, H410, H314,
H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 GHS09, GHS05, Dgr H315, H411, H302, H318

2 Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 GHS09, GHS05, Dgr H315, H411, H302, H318

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

Kathon (R) mengsel 55965-84-9 613-167-00-5 Niet Beschikbaar
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harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331, H410,
H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

SACCHAROSE,-ZUIVER 57-50-1 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

2 STOT RE 2, STOT RE 1 GHS02, GHS03, GHS09, GHS05, GHS06, GHS08, Dgr H302, H311, H315, H331, H400, H335, H372

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

chemische inventarisatie Staat

Australia - AICS N (Kathon (R) mengsel)

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL
N (SACCHAROSE,-ZUIVER; trinatriumtetraoxovanadaat; dinatriumhydrogeenorthofosfaat; kaliumchloride; kaliumdihydrogeenorthofosfaat;
dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat; Kathon (R) mengsel; natriumfluoride; octoxinol; natriumchloride)

China - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

N (Kathon (R) mengsel; octoxinol)

Japan - ENCS
N (SACCHAROSE,-ZUIVER; trinatriumtetraoxovanadaat; kaliumchloride; kaliumdihydrogeenorthofosfaat; dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat; natriumfluoride;
octoxinol; natriumchloride)

Korea - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS N (trinatriumtetraoxovanadaat)

USA - TSCA N (Kathon (R) mengsel)

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst Risk en Hazard codes

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H300 Dodelijk bij inslikken.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H370 Veroorzaakt schade aan organen .

H371 Kan schade aan organen veroorzaken .

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

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

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie

Bestanddelen met meerdere CAS-nummers

Naam CAS Nr

natriumchloride 7647-14-5, 14762-51-7, 16887-00-6

dinatriumdihydrogeenpyrofosfaat 7758-16-9, 10101-84-5, 68915-31-1

Kathon (R) mengsel 55965-84-9, 96118-96-6

Classificatie van het preparaat en de individuele componenten is gebaseerd op officiële en geautoriseerde bronnen alsook door onafhankelijke beoordeling door het 

Het SDS is een Gevaar Communicatie instrument en dient gebruikt te worden als hulp bij Risico Beoordeling. Vele factoren bepalen of een gevaar een risico is op de werkvloer of in een andere
setting. Risico's kunnen bepaald worden door te refereren aan Blootstelling Scenarios. De schaal en frequentie van het gebruik en de huidige of beschikbare technische controle systemen dienen
in aanmerking genomen te worden.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 -  Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

Afkortingen en acroniemen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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TGR BioSciences Gevaar Alarm Code: 2

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

Chemwatch: 5233-15
Versie nummer: 2.1.1.1
Veiligheidsinformatieblad (Conform de Verordeningen (EU) nr. 2015/830)

Publicatiedatum: 08/12/2016
Drukdatum: 25/08/2017

L.REACH.NLD.NL

RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of
het preparaat

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

Synoniemen Niet Beschikbaar

Andere identificatiewijzen Niet Beschikbaar

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

Relevant geïdentificeerd
gebruik van de stof of het

mengsel
Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiken die worden
afgeraden

Niet van Toepassing

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Geregistreerde
bedrijfsnaam

TGR BioSciences

Adres 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefoon 61 8 8354 6180

Fax Niet Beschikbaar

Website Niet Beschikbaar

Email info@tgrbio.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Vereniging / Organisatie Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Telefoonnummer voor
noodgevallen

+61290372994

Andere
noodtelefoonnummers

+1703-527-3887/+31505445971

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens
richtijn (EC) No. 1272/2008

[CLP] [1]

H315 - Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, H319 - Oogirritatie Categorie 2, H317 - Huidsensibilisator categorie 1, H412 - chronisch aquatisch gevaar
Categorie 3

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)

SIGNAALWOORD WAARSCHUWING

Gevaarsverklaring(en)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

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

Aanvullende verklaring(en)

Continued...



Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P261 Inademing van damp/ spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorzorgsmaatregelen: Respons

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijke voorschriften

2.3. Andere gevaren

Opname door de mond kan schade aan de gezondheid veroorzaken*.

Blootstelling kan resulteren in cumulatieve effecten*.

Mogelijke overgevoeligheid van de ademhalingswegen*.

REACh - Art.57-59: Het mengsel bevat geen stoffen van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten op de SDS datum afdrukken.

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1.Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in sectie 3.2

3.2.Mengsels

1.CAS Nr
2.EG Nr
3.Index no.
4.REACH no.

%
[gewicht]

Naam Classificatie volgens richtijn (EC) No. 1272/2008 [CLP]

1.77-86-1
2.201-064-4
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119957659-16-XXXX

<0.3
Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Oogirritatie Categorie 2, STOT - SE (. Resp. Irr) categorie 3;

H315, H319, H335 [1]

1.9048-46-8
2.232-936-2
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<2.5 Niet van Toepassing

1.9005-64-5
2.500-018-3
3.Niet Beschikbaar
4.01-2119971749-17-XXXX

<0.3 Niet van Toepassing

1.55965-84-9
2.Niet Beschikbaar
3.613-167-00-5
4.Niet Beschikbaar

<0.5

Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 3, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 3, Acute toxiciteit (oraal)
categorie 3, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 1B, Huidsensibilisator categorie 1, Acuut aquatisch

gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410 [3]

1.Niet Beschikbaar
2.Niet Beschikbaar
3.Niet Beschikbaar
4.Niet Beschikbaar

<0.001 Antibodies (not exceeding) Niet van Toepassing

balance
Ingrediënten niet bepaald te
gevaarlijk zijn

Legenda: 1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage
VI 4. Indeling getrokken uit C & L

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg van het oog en de oogleden bewegen door de
bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te tillen.

methylidyntriiminotrimethanol

albuminen,-bloedserum

polysorbaat-20

Kathon (R) mengsel
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Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

Contact met de Huid

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing
Bij inhalering van rook of verbrandingsproducten, verwijder uit vervuilde omgeving.
Andere maatregelingen zijn meestal onnodig.

Inslikken

Indien ingeslikt, wek overgeven NIET op.
Bij overgeven, laat de patiënt naar voor leunen of plaats op de linkerzijde (indien mogelijk in de hoofd naar beneden positie) om de luchtwegen open te houden
en aspiratie te voorkomen.
Houdt de patiënt nauwlettend in de gaten.
Geef nooit vloeistof aan een persoon die tekenen van slaperigheid of een verminderd bewustzijn vertoont; dat wil zeggen iemand die het bewustzijn aan het
verliezen is.
Geef water om de mond te spoelen en geef daarna langzaam water, net zoveel als het slachtoffer comfortabel kan drinken.
Zoek medisch advies.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie hoofdstuk 11

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

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Er is geen beperking voor het type brandblusapparaat dat gebruikt kan worden.
Gebruik brandblusapparatuur die geschikt is voor de omgeving.

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

Onverenigbaarheid met
vuur

Vermijd vervuiling met oxiderende agentia dwz nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembad chloor etc. daar ontbranding het resultaat kan zijn.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

Waarschuw de brandweer en meldt de locatie en de aard van het gevaar.
Draag beademingsapparatuur en alleen tegen brand beschermende handschoenen.
Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.
Gebruik brandbestrijding procedures die geschikt zijn voor de omgeving.
Nader GEEN containers die mogelijk heet zijn.
Koel aan vuur blootgestelde containers met een waterstraal/nevel vanuit een beschermde lokatie.
Als het veilig is, haal containers uit de vuurloop.
De uitrusting dient grondig gereinigd te worden na gebruik.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Niet brandbaar.
Niet beschouwt als significant brandgevaarlijk.
Uitzetting of ontleding bij verhitting kan leiden tot heftig scheuren van container.
Ontleed by verhitting en kan giftige damp of koolmonoxide (CO) produceren.
Kan een bijtende rook uitzenden.

Ontleding kan giftige dampen ontwikkelen van:
,
koolstofdioxide (CO2)
,
Waterstof cyanide
,
stikstofoxides (NOx)
,
Andere pyrolyse producten die kenmerkend zijn voor verbranding van organisch materiaal.
Kan giftige rook uitstoten.
Kan corrosieve dampen uitstoten.

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie afdeling 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geringe Lozingen

Ruim na morsen meteen op.
Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.
Controleer persoonlijk contact door het gebruik van beschermende uitrusting.
Behoud en adsorbeer het gemorste met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
Veeg op. Plaats in een geschikte geëtiketteerde afvalcontainer.

GROTE SPILLAGE

Absorbeer of neem gemorste isothiazolinon vloeistof op met zand, aarde, inert materiaal of vermiculiet.
De absorbent (en de oppervalkte aarde tor een diepte die voldoende is om alle biocide te verwijderen) dienen in een vat geschept te worden en behandeld met
een 11% natrium metabisulfiet (Na2S2O5) of natrium bisulfiet (NaHSO3), of 12% natrium sulfiet (Na2SO3) en 8% zoutzuur (HCl) oplossing.
Glutathion wordt ook wel gebruikt om isothiazolinonen te inactiveren.
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Gebruik 20 volumes ontsmettingsoplossing voor elk volume biocide en laat de containers minstens 30 minuten staan deactiveren alvorens af te voeren.
Indien afvoer of riolering vervuild wordt, neem dan contact op met de nooddiensten.
Ontsmet en was na het opruimen alle beschermende kleding en uitrusting alvorens op te slaan voor hergebruik.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie sectie 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilige Hantering

Verontreinigde (natte)kleding MAG NIET in contact blijven met de huid.
Vermijd elk persoonlijk contact, inclusief inhalering.
Draag bij gevaar aan blootstelling beschermende kleding.
Gebruik in goed geventileerde ruimte.
Vermijd contact met vocht.
Vermijd contact met “onverenigbaar” materiaal.
Eet, drink of rook NIET bij gebruik.
Houd de containers goed gesloten indien niet in gebruik.
Vermijd fysieke schade aan containers.
Na gebruik altijd de handen wassen met water en zeep.
Werkkleding dient apart gewassen te worden. Was vervuilde kleding voor het opnieuw te gebruiken.
Gebruik goede beroepspraktijk.
Lees de aanbevelingen van de fabrikant betreffende opslag en gebruik.
De atmosfeer dient regelmatig gecontroleerd te worden op maximale standaardwaardes van blootstelling om van een veilige werkomgeving verzekerd te zijn.

Bescherming tegen brand
en explosies

Zie afdeling 5

Andere Gegevens

Bewaar in de originele containers.
Houd de containers veilig gesloten.
Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Niet in de buurt van niet compatibele materialen voedselcontainers bewaren.
Bescherm containers tegen fysieke schade en controleer regelmatig op lekkage.
Lees de opslag en verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant.

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

Geschikte verpakking
Polyethyleen of polypropyleen container.
Verpak zoals aanbevolen door de fabrikant.
Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk voorzien zijn van etiketten.

Gescheiden Opslag Vermijd reactie met oxiderende middelen

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie afdeling 1.2

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL)

Niet Beschikbaar

VOORSPELDE GEEN EFFECT (PNEC)

Niet Beschikbaar

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL)

GEGEVENS VAN DE SAMENSTELLING

Bron Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TWA (Grenswaarde) STEL piek Opmerkingen

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

EMERGENCY GRENZEN

Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

methylidyntriiminotrimethanol Tris-hydroxymethylaminomethane; (THAM) 18 mg/m3 190 mg/m3 1,200 mg/m3

Ingrediënt originele IDLH herzien IDLH

methylidyntriiminotrimethanol Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

albuminen,-bloedserum Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

polysorbaat-20 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Kathon (R) mengsel Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

Antibodies (not exceeding) Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Toepasselijke
mechanische controles

Algemene ontluchting voldoet onder normale werkingscondities. Lokale ventilatie kan vereist zijn in specifieke gevallen. Bij risico op overmatige blootstelling,
draag een goedgekeurd gasmasker. Voor het verkrijgen van een adequate bescherming dient het goed te passen. Zorg voor voldoende ventilatie in pakhuis of
gesloten opslagruimtes. Luchtverontreinigingen gegenereerd op de werkplaats hebben variërende "ontsnapsnelheden", die op hun beurt de
"vervangingssnelheden" van de frisse circulerende lucht bepalen die nodig is om de vervuiling te verwijderen.
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Type Vervuiling: Luchtsnelheid:

Oplosmiddel, damp, ontvetter, enz. Verdampend uit een tank (in stilstaande Lucht).
0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

Aërosolen, damp ontstaan bij overgieten, het stoppen van het vullen van containers, lage snelheid transportband overdracht, lassen,
spray verdrijving, plateer zuur rook, pekelen (beitsen) (met lage snelheid vrijkomend in een zone waar het actief gegenereerd wordt)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

Directe spray, spuitverven in lage cabine, Het vullen van drums, beladen van Transportbanden, pletstof, gasontlading (actieve
generering in zone met Snelle luchtverplaatsing)

1-2.5 m/s (200-500
f/min)

Fijnmalen, zandstralen, instorten, stof Gegenereerd door een rad met hoge snelheid (met grote initiële snelheid vrijkomend in zone
met zeer hoge luchtsnelheid)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Binnen elk bereik hangt de juiste waarde af van:

Lage waarden van het bereik Hoge waarden van het bereik

1: Luchtstromingen in de kamer zijn minimaal, of voordelig voor verversing. 1: Verstorende luchtstroming.

2: Verontreiniging is laag toxisch of een waarde die onaangenaam is. 2: Vervuiling is zeer giftig.

3: Onderbroken, lage productie. 3: Hoge productie, zwaar gebruik.

4: Grote overkapping of grote luchtmassa 4: Kleine overkapping - in beweging. slecht lokale controle.

Simpele theorie laat zien dat de luchtsnelheid snel afneemt met de afstand van de opening van een simpele afzuigpijp. De snelheid neemt in het algemeen af
met het kwadraat van de afstand tot het afzuigpunt (in simpele gevallen). Daarom dient de luchtsnelheid op het afzuigpunt aangepast te worden aan de afstand
van de tot de vervuilingsbron. De luchtsnelheid bij de afzuigventilator moet bijvoorbeeld minimaal 1-2 m/s (200-400 f/min) zijn voor afzuiging van oplosmiddelen
in een tank op 2 meter van het afzuigpunt. Andere mechanische overwegingen, die zorgen voor tekortkomingen van de resultaten van de afzuigapparatuur,
maken het essentieel dat de theoretische luchtsnelheden met een factor 10 of meer vermenigvuldigd moeten worden bij installatie of gebruik van de
afzuigsystemen.

8.2.2. Maatregelen ter
beheersing van

blootstelling

Ogen en
gezichtsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen.
Chemische stofbril.
Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren: zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Een geschreven
gedragscode moet voor elke werkplek of taak opgesteld worden, waarin de beperkingen op het dragen van contactlenzen beschreven zijn. Dit document moet
een overzicht van de gebruikte stoffen die door de lenzen geabsorbeerd en geadsorbeerd kunnen worden en een registratie van de opgetreden ongevallen
bevatten. Medisch en EHBO-personeel moet getraind worden in de verwijdering van contactlenzen, geschikte hulpapparatuur dient aanwezig te zijn. Begin
in het geval van een blootstelling aan chemische stoffen onmiddellijk met het spoelen van de ogen en verwijder contactlenzen zodra dit mogelijk is. Lenzen
dienen verwijderd te worden bij de eerste verschijnselen van roodheid of irritatie van de ogen. Lenzen moeten in een schone omgeving verwijderd te worden,
nadat het personeel de handen grondig gereinigd heeeft. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Huidbescherming Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten
bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.
OPMERKING: Het materiaal kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken bij individuen die er vatbaar voor zijn. Om elk huidcontact te vermijden dient men
voorzichtig te zijn bij het verwijderen van handschoenen en andere beschermende uitrusting.
De geschiktheid en duurzaamheid van het handschoen type hangt af van het gbruik. Factoren als:

frequentie en contacttijd,
chemische resistentie van het materiaal van de handschoen,
de dikte van de handschoen en
handigheid zijn van belang bij de keuze.

Butyl rubber handschoenen

Lichaamsbescherming Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

Overalls.
P.V.C. schort.
Beschermingcrème.
Reinigingscrème voor de huid.
Oogspoelfles.

Thermische gevaren Niet Beschikbaar

Ademhalingsbescherming

Type AK-P Filter met voldoende capaciteit (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 of nationaal equivalent)

Ademhalingstoestellen met cartridge mogen nooit gebruikt worden voor noodtoegang of in ruimtes met onbekende dampconcentraties of onbekend zuurstofgehalte. De drager moet gewaarschuwd
worden de besmette ruimte onmiddellijk te verlaten bij het detecteren van geur door het ademhalingstoestel. De geur kan erop duiden dat het masker niet goed werkt, dat de dampconcentratie te
hoog is of dat het masker niet goed past. Vanwege deze beperkingen wordt alleen beperkt gebruik van ademhalingstoestellen met cartridge geschikt bevonden.

8.2.3. 8.2.3.Milieublootstellingscontroles

Zie afdeling 12

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Niet Beschikbaar

Fysische Toestand vloeistof
Relatieve dichtheid (Water =

1)
Niet Beschikbaar
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Geur Niet Beschikbaar
Verdelingscoefficient

n-octanol / water
Niet Beschikbaar

Stanklimiet Niet Beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur

(°C)
Niet van Toepassing

pH (zoals geleverd) Niet Beschikbaar decompositietemperatuur Niet Beschikbaar

Smeltpunt / vriespunt (° C) Niet Beschikbaar Viscositeit (cSt) Niet Beschikbaar

Initiaal kookpunt en
kookpuntbereik (° C)

Niet Beschikbaar Molecuulmassa (g/mol) Niet van Toepassing

Vlampunt (°C) Niet van Toepassing smaak Niet Beschikbaar

Verdampingssnelheid Niet Beschikbaar Explosieve eigenschappen Niet Beschikbaar

Ontvlambaarheid Niet van Toepassing Oxydatie eigenschappen Niet Beschikbaar

Bovenste
Ontploffingsgrens (%)

Niet van Toepassing
Surface Tension (dyn/cm or

mN/m)
Niet Beschikbaar

Onderste Explosiegrens
(%)

Niet van Toepassing Vluchtig Bestanddeel (%vol) Niet Beschikbaar

Dampspanning (kPa) Niet Beschikbaar Gas Groep Niet Beschikbaar

Oplosbaarheid in water
(g/L)

vermengbaar pH als een oplossing (1%) Niet Beschikbaar

Dampdichtheid (Lucht=1) Niet Beschikbaar VOC g/L Niet Beschikbaar

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.Reactiviteit Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische stabiliteit
Niet compatibele materialen aanwezig.
Product wordt stabiel geacht te zijn.
Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke
reacties

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op elkaar
inwerkende materialen

Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Inademen

Deze stof wordt niet geacht schadelijke effecten voor de gezondheid of irritatie van de luchtwegen te veroorzaken bij inademing (in de klassering volgens
EG-richtlijnen gebaseerd op dierlijke modellen). Niettemin werden schadelijke over het hele lichaam verspreide effecten vastgesteld na de blootstelling van
dieren op minstens één andere manier en vereist een goede hygiëne dat de blootstelling tot een minimum wordt beperkt en dat op de werkvloer geschikte
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Inslikken
Onopzettelijke opname door de mond van deze stof kan schade aan de gezondheid veroorzaken.
Bij inname via de mond zijn isothiazolinonen gemiddeld tot zeer giftig. De belangrijkste tekenen van vergiftiging zijn ernstige maagirritatie, lusteloosheid en
gebrek aan coördinatie.

Contact met de Huid

Bij contact kan deze stof bij sommige personen ontsteking van de huid veroorzaken.
Het materiaal kan elke al bestaande dematitis conditie verergeren.
Isothiazolinon oplossingen kunnen afhankelijk van de concentratie irriterend of zelfs beschadigend voor de huid zijn. Een concentratie hoger dan 0,1% kan
irriteren en hoger dan 0,5% kan ernstige irritatie veroorzaken.
Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.
Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke
effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.

Oog

Deze stof kan bij sommige personen irritatie en schade aan de ogen veroorzaken.
Isothiazoline oplossingen kunnen het slijmvlies en hoornvlies beschadigen. Uit dierproeven blijkt dat zeer lage concentraties (minder dan 0,1%) geen irritatie
veroorzaken, terwijl hogere waarden (3-5,5%) ernstige oog irritatie en schade veroorzaken. De symptomen zijn vertroebeling van het hoornvlies en zwelling
van het oog.

Chronisch

Bij sommige personen is vergeleken met de algemene bevolking een overgevoeligheidsreactie na huidcontact waarschijnlijker.
Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.
Stof geproduceerd door eiwitten kan soms gevoeligheid opwekken bij werkers net als andere lichaamsvreemde stoffen. De symptomen omvat astma vlak na de
blootstelling, met piepen, vernauwing van de luchtwegen en ademhalingsproblemen. Er kan ook sprake zijn van een chronische kuch, slijm, koorts, spierpijn,
vermoeidheid, en luchtweg belemmering; een X-ray van de borst kan een karakteristiek netachtig patroon of littekenweefsel bij de punt en basis laten zien. Er
kan ook een oncomfortabel gevoel op de borst, hoofdpijn, buikpijn en een algemeen gevoel van onbehagen zijn. Vaak is het klinische beeld gelijk aan een
“boerlong” en andere allergische long ontstekingen. Langer contact met de huid kan pijn, roodheid, ontsteking en zweren veroorzaken. Herhaalde aanvallen
kan het verlies van longfunctie veroorzaken door littekenvorming.
De isothiazolinonen staan bekend als contact sensibilisatoren. Sensibilisatie door de gechloreerde verbindingen is aannemelijker dan door de niet
gechloreerde soorten. Het gevaar van overgevoeligheid is afhankelijk van de manier waarop het contact plaats vindt - de kans is groter bij een beschadigde
huid. Studies door huidspecialisten laten zien dat overgevoeligheid kan plaats vinden bij concentraties lager dan 0,02% en dat allergische reacties bij
overgevoelige mensen zelfs bij lagere concentraties kan plaats vinden. Er is een immuun kruisreactie tussen gechloreerde isothiazolinonen maar niet tussen
de gechloreerde en de niet gechloreerde soorten. Alvorens een conclusie getrokken kan worden over de veiligheid van de niet gechloreerde soorten zijn meer
ervaringen nodig.
In de literatuur zijn tegensprekende rapporten bekend, maar er is over isothiazolinonen gerapporteerd dat ze mutaties veroorzaken bij bepaalde bacteriën. Dit
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Legenda:  – Gegevens beschikbaar, maar niet aan de criteria voor indeling vullen
 – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen

 – Gegevens niet beschikbaar voor de indeling maken

effect is niet bekend bij zoogdiercellen. Dierproeven geven aan dat er geen voortplanting- of tumorinducerende effecten zijn.

AlphaScreen SureFire
Reaction Buffer

TOXICITEIT IRRITATIE

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

methylidyntriiminotrimethanol
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 5900 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

albuminen,-bloedserum
TOXICITEIT IRRITATIE

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

polysorbaat-20
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 37000 mg/kg[2] Skin (human): 15 mg/3d mild

Kathon (R) mengsel
TOXICITEIT IRRITATIE

Oraal (rat) LD50: 53 mg/kg[2] Niet Beschikbaar

Legenda: 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven
gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen

KATHON (R) MENGSEL

Contactallergieën uiten zich meestal als contacteczeem en soms als urticaria of oedeem van Quincke. Bij de pathogenese van contacteczeem
treden celgebonden (T-lymfocyten) immunologische reacties van het vertraagde type op. Bij andere allergische huidreacties, zoals
contacturticaria, treden antilichaam-gebonden immunologische reacties op. Het belang van het contact-allergeen wordt niet alleen bepaald door
zijn sensibiliserend potentieel: de verdeling van de stof en de mogelijkheden om ermee in contact te komen zijn eveneens belangrijk. Een licht
sensibiliserende stof die wijd verspreid is kan een belangrijker allergeen zijn dan een stof met een sterker sensibiliserend potentieel waarmee
slechts weinig personen in contact komen. Vanuit een klinisch standpunt, zijn stoffen afwijkend als ze bij tests een allergische reactie veroorzaken
bij 1% van de geteste personen.
De stof kan irriterend zijn voor de ogen en langdurig contact veroorzaakt ontsteking. Herhaalde of langdurige blootstelling aan irriterende stoffen
kan bindvliesontsteking veroorzaken.

METHYLIDYNTRIIMINOTRIMETHANOL
& KATHON (R) MENGSEL

Op astma lijkende symptomen kan voor maanden of zelfs jaren na einde blootstelling doorgaan,dit kan gebeuren door een niet-allergische conditie
die bekend staat als reactieve luchtweg disfunctie syndroom (RADS), dat kan ontstaan na blootstelling aan hoge niveaus van zeer irriterende
stoffen. Criteria voor diagnose van RADS bevat de afwezigheid van bestaande respiratoire ziekte, in niet-atopisch individu, met abrupt begin van
persistente op astma lijkende symptomen binnen minuten of urenen na blootstelling aan irritant. Een omkeerbaar luchtstroom patroon, op
spirometer, met de aanwezigheid van lichte tot ernstige bronchiale hyperactiviteit op methacholine testen en gebrek aan minimale lymphocytische
ontsteking zonder easinophilia vallen ook onder de criteria voor diagnose van RADS. RADS ( astma) na inhalatie van irriterende stof is een
infrequente ziekte gerelateerd aan de concentratie en duur van blootstelling. Industriële bronchitis aan de andere kant is een ziekte die ontstaat als
resultaat van blootstelling aan hoge concentraties van irriterende substanties en is omkeerbaar nadat blootstelling stopt. De afwijking wordt
gekarakteriseerd door dyspnea, hoesten en slijm productie.

ALBUMINEN,-BLOEDSERUM &
KATHON (R) MENGSEL

Geen significante acute toxicologische gegevens geïdentificeerd bij de literatuur zoekopdracht

POLYSORBAAT-20 & KATHON (R)
MENGSEL

Deze stof kan bij langdurige of herhaalde blootstelling huidirritatie veroorzaken en kan bij contact aanleiding geven tot roodheid van de huid,
zwelling, de vorming van blaasjes, schilferen  en verdikkingen van de huid.

acute toxiciteit Kankerverwekkendheid

Huidirritatie /-corrosie voortplantings-

Ernstig oogletsel /
oogirritatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling

Luchtwegen of de huid
Specifieke

doelorgaantoxiciteit -
herhaalde blootstelling

Mutageniteit gevaar bij inademing

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

AlphaScreen SureFire
Reaction Buffer

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

methylidyntriiminotrimethanol

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

EC50 48 schaaldier >980mg/L 2

NOEC 48 schaaldier 520mg/L 2

albuminen,-bloedserum

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar
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polysorbaat-20

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Kathon (R) mengsel

EINDPUNT DUUR VAN DE TEST (UREN) SOORTEN WAARDE BRON

Niet
Beschikbaar

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE
(Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

MAG NIET in contact komen met oppervlakte water of gebied dat onder het vloedwaterniveau ligt. Water niet vervuilen als gereedschap wordt schoongemaakt of bij het weggooien van het water
waarmee gereedschap is schoongemaakt.
Afval afkomstig van gebruik van het product moet worden weggegooid op de werkplaats of op aangewezen vuilnisverwerkingsbedrijven.
Ontlaad NIET in riool of waterloop.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt Nawerking: water/grond Nawerking: lucht

methylidyntriiminotrimethanol LAAG LAAG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt Bioaccumulatie

methylidyntriiminotrimethanol LAAG (LogKOW = -1.5606)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt Beweeglijkheid

methylidyntriiminotrimethanol HOOG (KOC = 1)

12.5.Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

P B T

Relevante beschikbare
gegevens

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

PBT criteria voldaan? Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt /
verpakking

Doorboor containers om hergebruik te voorkomen en begraaf op een gemachtigde stortplaats.
De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn
gebied. In sommige gebieden dient afval  bijgehouden te worden. Een rangorde van Controle lijkt algemeen te zijn - de gebruiker dient te onderzoeken:

Reductie,
Hergebruik
Recyclen
Afvalverwijdering (als al het andere niet gaat)

Dit materiaal kan recyclet worden als het niet gebruikt is of indien het niet zo vervuild is dat het onbruikbaar is voor het bedoelde gebruik. Indien het vervuild is
kan het mogelijk zijn het product her te winnen door filtratie, destillatie of via andere wegen. De levensduur op de plank dient ook overwogen te worden bij
dergelijke beslissingen. Merk op dat de eigenschappen van een materiaal kunnen veranderen bij gebruik en dat recyclen of hergebruik niet altijd geschikt zijn.
Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
In elk geval kan verwijderen via het riool onderwerp zijn van lokale wetten en regels en deze zullen eerst in overweging genomen moeten orden. Bij twijfel,
contacteer de verantwoordelijke autoriteiten.

Indien mogelijk hergebruiken.
Raadpleeg de fabrikant voor mogelijkheden tot hergebruik of raadpleeg de locale of regionale afvalverwerkingautoriteit indien geen geschikte behandeling of
afvalverwerkingfaciliteit gevonden kan worden.
Ruim op door: Begraven op een stortterrein met vergunning of verbranding in een verbrandingsoven met vergunning (na mengen met geschikt brandbaar
materiaal).
Ontdoe lege containers van vervuiling. Neem alle veiligheidsregels op de etiketten in acht tot de containers schoon zijn en vernietigd.

Opties voor behandeling
van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering
van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Etiketten Vereist
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Marine Pollutant geen

Vervoer over de weg (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1.VN-nummer Niet van Toepassing

14.2.Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

klasse Niet van Toepassing

Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4.Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5.Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Identificatie van gevaar (Kemler) Niet van Toepassing

Classificatiecode Niet van Toepassing

Etiket Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid Niet van Toepassing

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

ICAO/IATA-klasse Niet van Toepassing

ICAO/IATA secundair risico Niet van Toepassing

ERG code Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen Niet van Toepassing

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies Niet van Toepassing

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht Niet van Toepassing

Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid Niet van Toepassing

Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak  Niet van Toepassing

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

IMDG-klasse Niet van Toepassing

IMDG Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

EMS-nummer Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer Niet van Toepassing

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

Niet van Toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

Niet van Toepassing Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep Niet van Toepassing

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing
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14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Classificatiecode Niet van Toepassing

Speciale voorzieningen Niet van Toepassing

gelimiteerde hoeveelheid Niet van Toepassing

vereist Equipment Niet van Toepassing

Fire kegels aantal Niet van Toepassing

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

METHYLIDYNTRIIMINOTRIMETHANOL(77-86-1) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

ALBUMINEN,-BLOEDSERUM(9048-46-8) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels) Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelsstoffen (EINECS)
(engels)

POLYSORBAAT-20(9005-64-5) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

KATHON (R) MENGSEL(55965-84-9) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering
en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Dit veiligheidsinformatieblad is in naleving van de volgende EU wetgeving en haar aanpassingen - zover toepasselijk; 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain, indien beschikbaar.

ECHA SAMENVATTING

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

methylidyntriiminotrimethanol 77-86-1 Niet Beschikbaar 01-2119957659-16-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 GHS07, Wng H315, H319, H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2A GHS07, Wng H315, H319, H335, H312, H332

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

albuminen,-bloedserum 9048-46-8 Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s) Pictogrammen Signaalwoord Code (s) Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Not Classified GHS08, Dgr H334

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

polysorbaat-20 9005-64-5 Niet Beschikbaar 01-2119971749-17-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen Signaalwoord Code
(s)

Gevarenaanduiding Code
(s)

2
Skin Sens. 1, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic
Chronic 3

GHS07, Wng
H317, H319, H315, H335,
H412

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

Kathon (R) mengsel 55965-84-9 613-167-00-5 Niet Beschikbaar

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord Code (s)

Gevarenaanduiding Code (s)

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410
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2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331, H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331, H410,
H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr H302, H312, H314, H317, H332, H411

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

chemische inventarisatie Staat

Australia - AICS N (Kathon (R) mengsel)

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL N (Kathon (R) mengsel; methylidyntriiminotrimethanol; polysorbaat-20)

China - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

N (Kathon (R) mengsel)

Japan - ENCS N (albuminen,-bloedserum; polysorbaat-20)

Korea - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS Y

USA - TSCA N (Kathon (R) mengsel)

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst Risk en Hazard codes

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

Overige informatie

Bestanddelen met meerdere CAS-nummers

Naam CAS Nr

methylidyntriiminotrimethanol 77-86-1, 108195-86-4, 119320-15-9, 25149-07-9, 68755-45-3, 83147-39-1, 857365-23-2

albuminen,-bloedserum 9048-46-8, 70024-90-7, 68551-06-4, 94349-60-7, 9048-49-1, 12623-95-9, 54577-67-2

Kathon (R) mengsel 55965-84-9, 96118-96-6

Classificatie van het preparaat en de individuele componenten is gebaseerd op officiële en geautoriseerde bronnen alsook door onafhankelijke beoordeling door het 

Het SDS is een Gevaar Communicatie instrument en dient gebruikt te worden als hulp bij Risico Beoordeling. Vele factoren bepalen of een gevaar een risico is op de werkvloer of in een andere
setting. Risico's kunnen bepaald worden door te refereren aan Blootstelling Scenarios. De schaal en frequentie van het gebruik en de huidige of beschikbare technische controle systemen dienen
in aanmerking genomen te worden.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 -  Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel
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Afkortingen en acroniemen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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