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

AdBlue® (ISO 22241-1)

1.1. Productidentificatie

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

Gebruik van de stof of het mengsel

Emissiebeperking.

Behandeling van uitlaatgassen (NOx-reductie).

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Kramp Groep B.V.Firma:

Breukelaarweg 33Weg:

NL-7051 DW VarsseveldPlaats:

Telefoon: +31 (0) 315 254 264

Technical ServiceContactperson: +31 (0) 315 254 264Telefoon:

+31 (0) 315 254 264 Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden 

bereikbaar. (8 - 17 h).

1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van Richtlijn 1999/45/EG.

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen

Verdere aanwijzingen

Niet aanduidingsplichtig.

Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de 

veiligheidsinformatiebladen in acht.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

32,5 % Ureum wateroplossing. 

Bestanddeel (naam): Ureum

CAS-Nr.: 57-13-6; EG-Nr.: 200-315-5 

REACH Registrierungsnummer: 01-2119463277-33

Chemische omschrijving

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp: let op zelfbescherming! Slachtoffer uit de gevarenzone brengen. 

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit 

etiket tonen).

Algemeen advies

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. 

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

Bij inademing

Revisie-Nr.: 2,1 Datum van herziening: 12.11.2015 NL - NL



AdBlue® (ISO 22241-1)

Veiligheidsinformatieblad

Drukdatum: 04.02.2016 Pagina 2 van 7

Kramp Groep B.V.

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Met veel water wassen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Als er symptomen optreden of in 

geval van twijfel een arts consulteren.

Bij aanraking met de huid

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen. 

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanraking met de ogen

GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen. 

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. (1 Glas.) 

Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

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

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

 Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Geschikte blusmiddelen

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

In geval van brand kan ontstaan: Ammoniak, stikstofoxide (NOx), Kooldioxide (CO2), Koolmonoxide.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. 

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Bijkomend advies

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

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij het uittreden van gas of het binnendringen in 

wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet in de riolering of open wateren lozen. 

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen. 

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen 

materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Persoonlijke bescherming: zie hoofdstuk 8.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Verontreinigde kleding uittrekken.

Advies voor veilig hanteren
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 Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

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

Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn. 

Ongeschikt materiaal voor Vaten:Koper, Zink, legering, koperhoudend.

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. 

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. 

Aanbevolen opslagtemperatuur: 10 - 25 °C.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

beschermen tegen: Hitte, Vorst. Tegen zonlicht beschermen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Emissiebeperking.

Behandeling van uitlaatgassen (NOx-reductie).

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

57-13-6 Ureum

Werknemer DNEL, acuut dermaal systemisch 580 mg/kg lg/dag

PNEC-waarden

Naam van de stofCAS-Nr.

Milieucompartiment Waarde

57-13-6 Ureum

Zoetwater 0,047 mg/l

Luchtgrenswaarden: Bevat geen stoffen in hoeveelheden boven de concentratiegrenzen waarvoor een 

werkplekgrenswaarde is vastgelegd.

Bijkomend advies voor grenswaarden

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Er is geen informatie beschikbaar.

Passende technische maatregelen

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. 

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te 

gebruiken. 

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. 

Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken. 

Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren.

Hygiënische maatregelen

Vullen en overgieten: Geschikte oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril. (DIN EN 166)

Bescherming van de ogen/het gezicht
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Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: DIN-/EN-normen: DIN EN 420, DIN 

EN 374. 

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkautschuk), PVC (Polyvinylchloride). 

vereiste eigenschappen: vloeistofdicht. 

doorbraaktijd: > 240 min. 

dikte van het handschoenenmateriaal: 0,4 mm 

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

Bescherming van de handen

Hanteren van grote hoeveelheden: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de huid

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling 

niet nodig.

Bescherming van de ademhalingsorganen

kleurloos

vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

naar: Ammoniak (schwach)Geur:

Methode

pH (bij 20 °C): 9 - 10   (bij g/l: 100) DIN 51369

Toestandsveranderingen

ca. -11 °CSmeltpunt:

(1,013 mbar)  >100 °CBeginkookpunt en kooktraject:

niet van toepassingVlampunt:

niet ontplofbaar.

Ontploffingseigenschappen

Dampspanning:

  (bij 20 °C)

ca. 23 hPa

Dichtheid (bij 20 °C): ca. 1,09 g/cm³ DIN 51757

Wateroplosbaarheid:

  (bij 20 °C)

volledig mengbaar

Water: ca. 67,5 %Oplosmiddel-gehalte:

9.2. Overige informatie

geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

opslagstalbiliteit: Niet bewaren bij temperatuur boven: 30 °C

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Heftige reactie met: Nitride, Oxidatiemiddelen, sterk.

Niet bewaren bij temperatuur boven: 30 °C

10.4. Te vermijden omstandigheden

Oxidatiemiddelen, sterk.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Revisie-Nr.: 2,1 Datum van herziening: 12.11.2015 NL - NL



AdBlue® (ISO 22241-1)

Veiligheidsinformatieblad

Drukdatum: 04.02.2016 Pagina 5 van 7

Kramp Groep B.V.

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Alkaliën (basen).

Ammoniak.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

StofnaamCAS-Nr.

SoortDosisMethodeBlootstellingsroute Bron

57-13-6 Ureum

RatLD50 14300 mg/kg OESO 401oraal

Irritatie en corrosiviteit

Huidirritaties: niet irriterend. 

Oogirritatie: licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie.

Overgevoeligheidseffecten

Sensibilisering van de luchtwegen of de huid: niet sensibiliserend. Tot nu toe geen symptomen 

bekend.

Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Methode Dosis BronSoort

Ureum57-13-6

Acute toxiciteit voor vissen 96 hLC50 > 6810 mg/l Leuciscus idus 

(goudwinde)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)

CAS-Nr. Stofnaam

BronWaardeMethode d

Beoordeling

Ureum57-13-6

     OESO 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9 96 % 16

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

57-13-6 - 1,56Ureum
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Oplosbaarheid in water (g/l): volledig mengbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: niet van toepassing. 

vPvB: niet van toepassing.

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet in de riolering of open wateren lozen. 

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Niet in de riolering of open wateren lozen. verwijdering conform de Duitse "Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz (KeW-/AbfG)". Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. 

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker .

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate 

reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval 

weggegooid worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: niet van toepassing

niet van toepassing14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

niet van toepassing14.3. Transportgevarenklasse(n):

niet van toepassing14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Binnenscheepvaart (ADN)

Er is geen informatie beschikbaar.

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Zeevervoer (IMDG)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Luchtvervoer (ICAO)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

14.5. Milieugevaren

neeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hantering (Informatie met betrekking tot het vervoer): Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU-voorschriften

Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

ISO 22241-1: Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32

Informatie over nationale maatregelen

1 - licht watervervuilendWaterverontreinigend-klasse (D):

Bijkomend advies

De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten 

en voorschriften. Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 3,4,5,6,7,8,12,14.

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens 

overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor 

de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en 

afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het 

product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet 

zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Andere gegevens

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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