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VLOEISTOF TER BESCHERMING EN VOOR OVERWINTERING VAN VELDSPUITEN - SPRAYER PROTECT + 10098GP

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie
 Productnaam: VLOEISTOF TER BESCHERMING EN VOOR OVERWINTERING VAN VELDSPUITEN
 Productcode: SPRAYER PROTECT +
 Preparaat op basis van alcoholen en glycerine
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 Vloeistof voor overwintering van veldspuiten
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 Bedrijf: EXTRUPLAST.
 Adres: Gopart ®  - PO Box 73, 7050 AB Varsseveld / NL
 Telefoon: +31 (0)88 000 10 00 
 Alarmnummer bij vergiftiging: +33 (0) 1 40 05 48 48
1.4. Telefoonnummer in noodgeval: +33 (0) 1 45 42 59 59.
 Bedrijf/organisatie: INRS/ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen daarop.
 Ontvlambare vloeistof, categorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
 Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, afgezien van eventuele grenswaarden op de werkplek (zie rubriek 3 en 8).
 Dit mengsel vormt geen gevaar voor het milieu. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen nadelige gevolgen voor het milieu 

bekend of te verwachten.
Voldoet aan de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en de wijzigingen daarop.
 Ontvlambaar (R 10).
 Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, afgezien van eventuele grenswaarden op de werkplek (zie rubriek 3 en 8).
 Dit mengsel vormt geen gevaar voor het milieu. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen nadelige gevolgen voor het milieu 

bekend of te verwachten.

2.2. Etiketteringselementen
Overeenkomstig EG-verordening nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarop.
Gevarensymbolen:

Signaalwoord:
VOORZICHTIG
Gevaren en aanvullende informatie over risico's:
H226  Ontvlambare vloeistoffen en dampen.
Veiligheidsinstructies - Algemeen:
P102  Buiten bereik van kinderen bewaren.
Veiligheidsinstructies - Preventie:
P210  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P261  Inademing van dampen vermijden.

2.3. Andere gevaren
Het mengsel bevat geen door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gepubliceerde "zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC) 
volgens artikel 57 van de REACH-verordening: http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table.
Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT- of vPvB-mengsels volgens bijlage XIII van REACH-verordening (EG) nr.
1907/2006.
RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
3.1. Stoffen

GHS02



 Geen bestanddeel voldoet aan de criteria van bijlage II deel A van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.
3.2. Mengsels
Samenstelling:

Etikettering (EG) 1272/2008 67/548/EEG Opmerk-
ing 

%

INDEX: XPS063
CAS: 56-81-5
EG: 200-289-5
GLYCERINE

[1] 50 <= x % < 100

INDEX: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5
EG: 200-578-6
ETHANOL

GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225

F
F, R11

[1] 10 <= x % < 25

 
Informatie over de bestanddelen
[1] Stoffen waarvoor grenswaarden op de werkplek gelden.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN
In het algemeen in geval van twijfel of wanneer symptomen aanhouden een arts raadplegen.
Een bewusteloze persoon NOOIT iets via de mond toedienen.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Na inademing:
 De betreffende persoon in de frisse lucht brengen.
 Veel frisse lucht toevoeren en veiligheidshalve een arts raadplegen.
 Bij overmatige inademing, de patiënt in de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij onregelmatige 

ademhaling of ademstilstand kunstmatig beademen en medische hulp inroepen. Wanneer de persoon be-
wusteloos is, deze in een stabiele zijligging houden en een ambulance laten komen.

Na contact met de ogen:
 Gedurende 15 minuten grondig spoelen met zacht, schoon water, waarbij de oogleden van het oog verwijderd 

gehouden worden.
 Direct een arts raadplegen.
Na contact met de huid:
 Verontreinigde kleding en huid direct gedurende 15 minuten met water of een fysiologische keukenzoutoplossing 

spoelen. Een gespecialiseerde arts raadplegen.
 Bij irritatie of aanhoudende aantasting van een groot oppervlak een arts raadplegen.
 De huid grondig wassen.
Na inslikken:
 Bij inslikken van een kleine hoeveelheid (niet meer dan een slok) de mond met water spoelen, een arts raadplegen 

en de patiënt rustig houden. Geen braken opwekken.
 Een arts raadplegen en deze het etiket tonen.
 In geval van abusievelijk inslikken, een arts raadplegen. Deze kan beoordelen of eventuele monitoring en behan-

deling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 Bij contact met de huid: irriterend voor huid en slijmvliezen.
 Bij contact met de ogen: irriterend.
 Duizeligheid, sufheid, hoofdpijn, misselijkheid en verminderd coördinatievermogen.
 Ogen: kan omkeerbare irritaties, pijn en roodheid veroorzaken.
 Misselijkheid. Braken. Diarree. NA INSLIKKEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN: hoofdpijn, Dehydratatie. Hartrit-

mestoornissen.
 Verandering in de bloedspiegel/bloedsamenstelling. Verminderde nierfunctie.



4.3. Advies over onmiddellijke maatregelen door een arts of speciale behandeling
 Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Ontvlambaar.
Voor kleine branden zijn bluspoeder, kooldioxide en andere blusgassen geschikt.

5.1. Blusmiddelen
 Verpakkingen in de buurt van vuur afkoelen, om explosie door druk te voorkomen.
Geschikte blusmiddelen
 In geval van brand:
 - sproeiwater of sproeinevel
 - water met toegevoegde waterfilmvormende blusmiddelen
 - halonen
 - schuim
 - multifunctioneel ABC-poeder
 - BC-poeder
 - kooldioxide (CO2)
Voorkom dat blusmiddelen in de riolering of in open water terechtkomen.

Ongeschikte blusmiddelen
 Bij brand niet blussen met:
 - waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
 Door een brand ontstaat vaak dichte, zwarte rook. Het inademen van ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor 

de gezondheid.
 Rook niet inademen.
 Bij brand kunnen de volgende stoffen worden gevormd:
 - koolmonoxide (CO)
 - kooldioxide (CO2)
 Ontleedt zich bij stijgende temperatuur: vorming van giftige/bijtende/ontvlambare gassen/dampen (acroleïne). CO 

en CO2 bij verbranding.

5.3. Advies voor brandweerlieden
 Vanwege de toxiciteit van de bij thermische ontleding van de producten vrijkomende gassen moeten hulpverlen-

ers over autonome, isolerende adembeschermingstoestellen beschikken.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
 Zie de onder punt 7 en 8 genoemde veiligheidsmaatregelen.
Voor personeel dat niet voor noodgevallen is opgeleid
 Omdat het mengsel organische oplosmiddelen bevat, ontstekingsbronnen verwijderen en de ruimte goed ven-

tileren.
Voor hulpverleners
 De hulpverleners moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie punt 8) dragen.

6.2. Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu
 Zich verspreidend materiaal dat niet ontvlambaar materiaal bevat, zoals zand, aarde, vermiculiet en diatomee-

naarde, opzuigen en in vaten afvoeren.
 Weglopen in de riolering of in open water altijd vermijden.



6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
 Bij voorkeur met een reinigingsmiddel reinigen; het gebruik van oplosmiddelen vermijden.
  Recycling: de gemorste vloeistof met zand of andere inerte materialen opzuigen. Explosieveilige apparaten ge-

bruiken. Afval in gesloten en luchtdichte containers bewaren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.2
 Verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG
De voorschriften voor opslagruimtes gelden ook voor werkplaatsen waarin met het mengsel wordt gewerkt.

7.1. Advies voor een veilig gebruik van het mengsel
 Na elk gebruik de handen wassen.
 Voor voldoende ventilatie zorgen, met name in afgesloten ruimtes.
Voorkomen van brand:
 In goed geventileerde ruimtes gebruiken.
 De dampen zijn zwaarder dan lucht. Ze kunnen zich over de vloer verspreiden en vormen in combinatie met 

lucht explosiegevaarlijke mengsels.
 Voorkom vorming van ontvlambare of explosieve concentraties in de lucht en overschrijding van de gren-

swaarden voor de werkplek.
 Vermijd ophoping van elektrostatische lading met verbindingen naar de aarde.
 Het mengsel kan een elektrostatische lading opbouwen: bij overgieten altijd op de vloer zetten. Draag an-

tistatische schoenen en kleding en let op geleidende vloeren.
 Het mengsel alleen gebruiken in ruimtes waarin open licht en andere ontstekingsbronnen uit de buurt worden 

gehouden en elektrische apparatuur is afgeschermd.
 De container goed afgesloten houden en verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur.
 Geen gereedschappen gebruiken die vonken kunnen veroorzaken. Niet roken.
 Toegang voor onbevoegde personen verbieden.
Aanbevolen uitrusting en werkwijze:
 Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
 Houd u aan de op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voor gebruik.
 Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren.
Niet-toegestane zaken:
 Roken, eten en drinken is verboden in de ruimtes waarin het mengsel wordt gebruikt.

7.2. Noodzakelijke voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 Geen gegevens beschikbaar.
Opslag
 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 Container goed gesloten houden en op een droge, goed geventileerde plaats bewaren.
 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken.
 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet blootstellen aan direct zonlicht.
 Maatregelen nemen tegen elektrostatisch opladen.
 De vloer moet ondoorlaatbaar zijn en moet een opvangbak vormen, zodat in geval van abusievelijk vrijkomen 

geen vloeistof kan weglopen.

Verpakking
Altijd bewaren in containers die van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als de originele containers.
 Aanbevolen verpakkingswijzen:
 - jerrycans
 - vaten
 Geschikt verpakkingsmateriaal:



 - polyethyleen

7.3. Specifiek eindgebruik
 Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
8.1. Controleparameters
Grenswaarden op de werkplek: 

- ACGIH TLV (Amerikaanse conferentie van industriële hygiënisten, grenswaarden, 2010):
CAS  TWA:  STEL:  Bovengrens:  Definitie:  Criteria:
   56-81-5  10 mg/m3  -  -  -   -
   64-17-5  1000 ppm  -  -  -   -

- Duitsland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21-06-2010):
CAS  VME:  VME:  Overschrijding  Opmerkingen
   64-17-5  500 ml/m3  960 mg/m3  2(II)   DFG. Y

- Frankrijk (INRS - ED984: 2012)
CAS  VME ppm:  VME mg/m3:  VLE ppm:  VLE mg/m3:  Opmerkingen:  TMP-Nr.:
   56-81-5  -  10  -  -  -  -
   64-17-5  1000  1900  5000  9500  -  84

8.2. Beheersing van blootstelling
Afzonderlijke veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen
Symbool/symbolen voor het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

Schone en goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Persoonlijke beschermingsmiddelen op een schone plek, ver van de werkplek, bewaren.
Tijdens het werk niet eten, drinken of roken. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen alvorens deze opnieuw te 
dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen, vooral in afgesloten ruimtes.

- Bescherming van ogen/gezicht
 Contact met de ogen vermijden.
 Veiligheidsbril ter bescherming tegen vloeistofspatten dragen.
 Bij elk gebruik moet een veiligheidsbril conform de norm EN166 worden gedragen.
- Handschoenen
 Tijdens werkzaamheden geschikte veiligheidshandschoenen dragen, wanneer er van langdurig of herhaaldelijk 

contact met de huid sprake is.
 Aanbevolen handschoenen:
- nitrielrubber (acrylnitriel-butadien-copolymeer (NBR))
- Lichaamsbescherming
 Het personeel moet werkkleding dragen die regelmatig wordt gewassen.
 Na contact met het product moeten alle betreffende lichaamsdelen worden gewassen.
- Adembescherming
 FFP masker:
 draag een filtrerend gelaatstuk voor eenmalig gebruik tegen aerosols conform de norm NF EN149.
 Klasse:
 - FFP1
 Filter tegen gas en damp (gecombineerd filter) conform NF EN14387:
 - A1 (bruin)



RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1. Informatie over de fundamentele fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene informatie
Aggregatietoestand:  vloeibaar.
Bijna reukloos
Rozekleurig

Belangrijke informatie voor gezondheid, veiligheid en milieu
pH-waarde:  niet van toepassing.
Kookpunt:  onbepaald.
Vlampunt:  23 °C <= FP <= 55 °C
Dampdruk (50 °C): niet van toepassing.
Dichtheid:  > 1
Oplosbaarheid in water:  oplosbaar.
Smeltpunt:  onbepaald.
Zelfontbrandingspunt:  onbepaald.
Ontledingspunt:  onbepaald.

9.2. Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1. Reactiviteit
 Kan na een temperatuurstijging ontleden: vorming van giftige/bijtende/ontvlambare gassen/dampen (acroleïne).
 Vorming van CO en CO2 bij verbranding. Kan door een stijging van temperatuur polymeriseren. Reageert zeer 

heftig met oxidatiemiddelen.
 (hoog): brand-/explosierisico (verhoogd). Reageert met (enkele) zuren: brand-/explosierisico (verhoogd). Reageert 

met salpeterzuur en vormt nitroglycerine (zeer explosief).
10.2. Chemische stabiliteit
 Dit mengsel is bij de in rubriek 7 geadviseerde hantering en opslag stabiel.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
 Wanneer het mengsel aan hoge temperaturen wordt blootgesteld, kunnen er gevaarlijke ontledingsproducten 

vrijkomen, zoals kooldioxide, koolmonoxide, rook en stikstofoxide.
 Reacties bij aanwezigheid van sterke zuren en oxidatiemiddelen.
10.4. Te vermijden omstandigheden
 Apparaten die mogelijk een vlam vormen of metalen oppervlakken sterk kunnen verhitten (bijv. branders, elek-

trische lichtbogen, ovens ...) mogen niet op het terrein worden gebruikt.
 Vermijd:
 - elektrostatisch opladen
 - verhitting
 - hitte
 - vuur en hete oppervlakken

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
 Uit de buurt houden van:
 - sterke zuren,
 - sterke oxidatiemiddelen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
 Door thermische afbraak kunnen de volgende stoffen vrijkomen/gevormd worden:
 - koolmonoxide (CO)
 - kooldioxide (CO2)



RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1. Informatie over toxicologische effecten
 Spatten in de ogen kunnen tot irritatie en omkeerbare beschadiging leiden.

11.1.1. Bestanddelen

 Acute toxiciteit:
 GLYCERINE (CAS: 56-81-5)
 Orale toediening:  DL50 = 12.600 mg/kg
   Soort: Rat
 Percutane toediening:  DL50 > 10.000 mg/kg
   Soort: Konijn

11.1.2. mengsel
 Er is geen toxicologische informatie voor het mengsel beschikbaar.
 
Monografie(ën) IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek):
 CAS 64-17-5: IARC-groep 1:  Carcinogeen bij mensen

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1. Toxiciteit

12.1.1. Bestanddelen
 GLYCERINE (CAS: 56-81-5)
 Toxiciteit voor vissen:  CL50 = 54.000 mg/l
   Soort: Salmo gairdneri
   Blootstellingsduur: 96 h
 Toxiciteit voor schaaldieren:  CE50 = 10.000 mg/l
   Soort: Daphnia magna
   Blootstellingsduur: 24 h
12.1.2. Mengsels
 Er is geen informatie over de aquatische toxiciteit van het mengsel beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
 Bestanddelen
 GLYCERINE (CAS: 56-81-5)
 Chemisch zuurstofverbruik:  COB = 1,16 g/g
   ISO 15705 (Bepaling van het chemische zuurstofverbruik 
   (ST-CSB) - Cuvettentest
 Biochemisch zuurstofverbruik (5 dagen): BSB5 = 0,87 g/g
   Biologische afbreekbaarheid: snel afbreekbaar.
   BSB5/CSB = 0,75
12.3. Bioaccumulatiepotentieel
 Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in bodem
 Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling
Wordt niet als PBT of vPvB beschouwd

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING



Vakkundige afvoer van het mengsel en/of de containers van het mengsel moet overeenkomstig richtlijn 2008/98/EG 
plaatsvinden.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
 Niet via de riolering of naar open water afvoeren.
Afval:
Afval moet zonder gevaar voor de menselijke gezondheid en zonder schade aan het milieu worden afgevoerd. Risico's 
voor water, lucht, bodem, fauna en flora moeten worden vermeden.
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, moet afval bij voorkeur door een gespecialiseerd afvalverwijderings-
bedrijf worden gerecycled of afgevoerd.
De bodem of het water niet met afval verontreinigen en afval niet in het milieu achterlaten.

Verontreinigde verpakkingen:
Containers helemaal leeg maken. Het etiket op de container laten zitten.
De verpakkingen via een gecertificeerd afvalverwijderingsbedrijf afvoeren.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Het product moet overeenkomstig de ADR-bepalingen voor het wegverkeer, RID voor het spoor, IMDG voor de zee en 
ICAO/IATA voor luchttransport (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012) worden vervoerd.

14.1. VN-nummer
 1993
14.2. VN-verzendetikettering
 UN1993 = ONTVLAMBARE, VLOEIBARE STOF, N.E.G.
 (ethylalcohol)
14.3. Transportgevarenklassen
- Indeling: 3

14.4. Verpakkingsgroep
 III
14.5. Milieugevaren
-
14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

ADR/RID Klasse Code  Groep GZ  EmS  LQ  Dispo.  EQ  Cat.  Tunnel
 3  F1  III 3  30  5 L  274 601 640EE E1 3 D/E

IMDG  Klasse  2. GZ-Nr.  Groep  LQ  EmS  Dispo.  EQ
 3  -  III  5 L  F-E,S-E  223 274 955  E1

IATA  Klasse  2. GZ-Nr.  Groep  Passagier  Passagier  Vracht  Vracht  Opm.  EQ
 3  -  III  355  60 L   366  220 L  A3  E1
 3  -  III  Y344  10 L   -  -  A3  E1
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/specifieke wetgeving voor de stof of het mengsel
- Informatie over de indeling en etikettering zie rubriek 2:
 De volgende reglementen zijn in aanmerking genomen:



 - Richtlijn 67/548/EEG en de wijzigingen daarop
 - Richtlijn 1999/45/EG en de wijzigingen daarop
 - EG-verordening nr. 1272/2008 in de door EG-verordening nr. 286/2011 gewijzigde versie
- Informatie op de verpakking:
 Geen gegevens beschikbaar.
- Bijzondere bepalingen:
 Behoudens de detergentiaverordening 648/2004.
- Tabel met beroepsgerelateerde aandoeningen volgens de Franse arbeidswet:
TMP-nr.  Aanduiding
84   Aandoeningen die door vloeibare, organische oplosmiddelen voor professioneel gebruik worden veroor-

zaakt:
84    Vloeibare of verzadigde cyclische of onverzadigde alifatische koolwaterstoffen en mengsels daarvan; 

vloeibare halogeenkoolwaterstoffen; nitro-derivaten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, 
glycolether; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers zoals tetrahydrofuraan; esters; dimethyl-
formamide en dimethylacetamine; acetonitriel en propionitriel, pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfoxide.

- Lijst van geclassificeerde installaties (versie 28 (november 2012)):

Categorie = A: Toelating, E: Registratie, D: Identificatie, S: Bouwplicht, C: wordt regelmatig getest conform artikel
L. 512-11 van de milieuwet.
Radius = zichtradius in kilometer.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

ICPE-nr. Omschrijving van de rubriek Cat- Ra-

1431 Ontvlambare vloeistoffen (industriële productie, inclusief verwerking van olie en derivaten daarvan, ont-
zwaveling) 

A 3

1432 Ontvlambare vloeistoffen (opgeslagen in door xxx geproduceerde tanks).
1. Wanneer de opgeslagen hoeveelheid van de in rubriek 1430 genoemde ontvlambare vloeistoffen
c) voor categorie B groter is dan of gelijk is aan 10.000 t, waaronder benzine, inclusief nafta en kerosine, met 
een vlampunt onder 55 °C (inclusief vliegtuigbenzine) AS 4

2. Opslag van ontvlambare vloeistoffen conform rubriek 1430:
a) met een equivalente totale capaciteit van meer dan 100 m3, A 2

b) met een equivalente totale capaciteit van meer dan 10 m3, maar minder dan of maximaal 100 m3. DC

1433 A. - Eenvoudige koudmenginstallaties:
Wanneer de volgende totale equivalente hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen van de referentiecategorie 
(coëfficiënt 1 conform rubriek 1430) aanwezig is:
a) meer dan 50 t A 2

b) meer dan 5 t, maar minder dan 50 t DC

B. - Overige installaties
Wanneer de volgende totale equivalente hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen van de referentiecategorie 
(coëfficiënt 1 conform rubriek 1430) aanwezig is:
a) meer dan 10 t A 2

b) meer dan 1 t, maar minder dan 10 t DC

1434 Ontvlambare vloeistoffen (vulinstallatie of distributie-installatie met uitzondering van tankstations conform 
rubriek 1435)
1. Vulinstallaties voor tankvoertuigen en mobiele containers, bij equivalente maximale doorstroomcapaciteit 
van de installatie voor ontvlambare vloeistoffen van de referentiecategorie (coëfficiënt 1):
a) groter dan of gelijk aan 20 m3/h

A 1

b) groter dan 1 m3/h, maar kleiner dan 20 m3/h DC

2. Laad- of losvoorzieningen, die bedoeld zijn voor de opslag van ontvlambare vergunningplichtige vloeistof-
fen

A 1



RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE
De arbeidsomstandigheden van de gebruiker zijn ons niet bekend. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is 
gebaseerd op onze kennis en op nationale en Europese regelgeving.
Het mengsel mag niet zonder voorafgaande schriftelijke handelingsinstructies voor andere doeleinden dan die in 
rubriek 1 zijn aangegeven, worden gebruikt.
Het is steeds de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om aan de 
plaatselijke wetten en voorschriften te voldoen.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot het 
mengsel worden gezien en niet als garantie van de eigenschappen ervan.
Overeenkomstig de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en de wijzigingen daarop.
Gevarensymbolen:
 Ontvlambaar
Risico-informatie:
R 10  Ontvlambaar.
Veiligheidsinstructies:
S 41  Bij brand en/of een explosie geen rook inademen.
S 2  Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 16  Verwijderd houden van open vuur en ontstekingsbronnen - niet roken.

Tekst van de in rubriek 3 genoemde H-, EUH- en R-zinnen:
H225  Vloeistof en damp licht ontvlambaar.
R 11  Licht ontvlambaar.

Afkortingen:
ADR:  Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
IMDG: Internationale overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over zee.
IATA:  Internationale vereniging voor luchttransport.
ICAO:  Internationale burgerluchtvaartorganisatie
RID: Voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor.
WGK:  Watergevarenklasse.
GHS02:  Vuur.


