ABC extinguisher
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 13-6-2016 Datum herziening: 13-6-2016 Versie: 01.00

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

Productidentificatie

Productvorm

:

Handelsnaam

:

Mengsel
ABC extinguisher

Productcode

:

328/507

Productgroep

:

Handelsproduct

1.2.

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

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie

:

Professioneel gebruik,Industrieel gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

:

Blusmiddel

1.2.2.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Belmic Bvba
Assesteenweg 117/2
B-1740 Ternat
Tel.: +32 (0)2 460 62 10
E-mail: belmic@belmic.com
Mrs. Sarah Petit
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer

:

+32 (0)70 245 245
Antigifcentrum

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van
REACH)
Acute orale toxiciteit, Categorie 4

H302

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

H315

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie
2
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij
eenmalige blootstelling, Categorie 3,
irritatie van de luchtwegen

H319
H335

Volledige tekst van H- zinnen in rubriek 16.
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie.
2.2.

Etiketteringselementen

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

:

Signaalwoord (CLP)

:

Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen

:

ammonium dihydrogenorthophosphate; Ammonium sulphate

Gevarenaanduidingen (CLP)

:

H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

GHS07
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

2.3.

:

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P280 - oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende
handschoenen dragen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

:

Geen onder normale omstandigheden.

Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de
indeling

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.

Stof

Niet van toepassing
3.2.

Mengsel

Naam

Productidentificatie

%

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

ammonium dihydrogenorthophosphate

(CAS-nr) 7722-76-1
(EG nr) 231-764-5

38 - 42

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Ammonium sulphate

(CAS-nr) 7783-20-2
(EG nr) 231-984-1

38 - 42

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

Silicon Dioxide

(CAS-nr) 7631-86-9
(EG nr) 231-545-4

<= 3

Niet ingedeeld

Opmerkingen

:

Bevat :
Silica, kristallijn
<1% fijne fractie

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

:

Indien men zich onwel voelt, arts raadplegen.

EHBO na inademing

:

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de irritatie aanhoudt een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid

:

Onmiddellijk met overvloedig water en zeep wassen. Indien de irritatie aanhoudt een arts
raadplegen.

EHBO na contact met de ogen

:

Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen.
Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen en blijven spoelen. Arts/medische dienst
raadplegen.

EHBO na opname door de mond

:

Bij inslikken, mond spoelen met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Veel water
laten drinken. Goed bewust slachtoffer zo snel mogelijk laten braken. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4.2.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar
4.3.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

:

Blusmiddelen aanpassen aan omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

:

Geen enkel bekend.

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

:

Explosiegevaar

:

Niet van toepassing.

Reactiviteit in geval van brand

:

Evolutie van de dampen.
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Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

:

ammoniak. Fosforoxide.

Voorzorgsmaatregelen brand

:

Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Overweeg evacuatie.

Blusinstructies

:

Koel de tanks/vaten af door te besproeien met water of breng ze in veiligheid. Lading niet
verplaatsen indien aan hitte blootgesteld.

5.3.

Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding

:

Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.

Overige informatie

:

Vermijd de vorming van stof. Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen
6.1.1.

:

Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen

:

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming".

Maatregelen tegen stof

:

Bij stofwolkvorming: boven de wind blijven. Bij stofontwikkeling: omwonenden deuren en
ramen laten sluiten.

:

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.1.2.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen
6.2.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

:

Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten.
Stofwolk neerslaan/verdunnen met verneveld water.

Reinigingsmethodes

:

Stofwolk voorkomen door bevochtigen met water. Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten.
Restant wegspoelen met veel water.

Overige informatie

:

Vermijd de vorming van stof.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13). RUBRIEK 7.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking

:

Geen bij normaal gebruik. Stofexplosiegevaar.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

:

Installatie zorgvuldig reinigen/drogen vóór ingebruikname. Stofontwikkeling vermijden. In goed
gesloten verpakking bewaren. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Hygiënische maatregelen

:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen. Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en
veiligheidspraktijken.

7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen

:

Geaarde elektrische/mechanische apparatuur gebruiken.

Opslagvoorwaarden

:

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd verpakking goed
gesloten om contaminatie en vochtigheidsabsorptie te vermijden.

Niet combineerbare stoffen

:

Verwijderd houden van reductiemiddelen, (sterke) zuren of (sterke) basen. Vochtigheid.

Onverenigbare materialen

:

Geen enkele bekend.

Hitte- en ontvlammingsbronnen

:

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Verbod op gemengde opslag

:

oxidatiemiddelen. (sterke) zuren. water/vocht.

Opslagplaats

:

Op een droge plaats bewaren. Beschermen tegen directe zonnestralen.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking

:

luchtdicht. waterdicht. droog. zuiver. correct geëtiketteerd. beantwoorden aan de wettelijke
normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

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

Controleparameters

ABC extinguisher
EU
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8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

:

Algemene stofgrenswaarde (inhaleerbaar aandeel). Als mogelijk door middel van
bronafzuiging en efficiënte ventilatie.

Persoonlijke beschermingsuitrusting

:

Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1. Stofdichte kleding. Bij stofontwikkeling:
beschermende bril. Handschoenen.

Bescherming van de handen:
Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direkt contact(aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480
minuten doordringbaarheidstijd (permeatie) volgens EN 374): b.v. nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm), e.a.
Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid
van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit
dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril
Huid en lichaam bescherming:
Volledig beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen:
Zorg voor een adequate ventilatie. Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1

Bescherming tegen thermische gevaren

:

Bij verhitten: ademluchttoestel.

Beperking en controle van de blootstelling van
het milieu

:

Controleer of de emissies voldoen aan alle geldende controlevoorschriften met betrekking tot
luchtverontreiniging. Het is van belang te refereren aan alle internationale, nationale of lokale
maatregelen of bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

Overige informatie

:

In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten veiligheidsoogdouches aanwezig zijn. Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en
veiligheidspraktijken. Was handen en gezicht vòòr een pauze of aan einde van uw
werkzaamheden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

:

Vaste stof

Voorkomen

:

Poeder.

Kleur

:

Geel. Blauw. roze.

Geur

:

Geen gegevens beschikbaar

Geurdrempelwaarde

:

Geen gegevens beschikbaar

pH

:

Geen gegevens beschikbaar

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) :

Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt

:

Niet van toepassing

Vriespunt

:

Niet van toepassing

Kookpunt

:

Niet van toepassing

Vlampunt

:

Niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur

:

Niet van toepassing

Ontledingstemperatuur

:

Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

:

Niet brandbaar

Dampspanning

:

Niet van toepassing

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

:

Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

:

niet vastgesteld

Dichtheid

:

niet vastgesteld

Oplosbaarheid

:

Matig oplosbaar in water.

Log Pow

:

niet vastgesteld

Viscositeit, kinematisch

:

Niet van toepassing

Viscositeit, dynamisch

:

Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

:

Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels
van bedrijfshygiëne nageleefd worden.
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Oxiderende eigenschappen

:

Niet van toepassing.

Explosiegrenzen

:

Geen gegevens beschikbaar

Minimale ontstekingsenergie

:

Niet van toepassing

Schijnbare dichtheid

:

niet vastgesteld

Overige eigenschappen

:

Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze
rubriek vermeld.

Aanvullende informatie

:

Geen verdere informatie beschikbaar.

9.2.

Overige informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.
10.2.

Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen in normale omstandigheden. Polymerisatie: geen.
10.4.

Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).
10.5.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

zuren en basen. Sterk oxyderende middelen.
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij een onvolledige verbranding komen gevaarlijke koolstofmonoxides, koolstofdioxides en andere giftige gassen vrij. Ammoniak. Fosforoxides.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

:

ABC extinguisher
LD50 oraal rat

Oraal: Schadelijk bij inslikken.
2840 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

:

Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

:

Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Kiemcelmutageniteit

:

Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Kankerverwekkendheid

:

Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting

:

Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

:

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

:

Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Aspiratiegevaar

:

Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke :
gezondheid en mogelijke symptomen

Stof kan mechanische irritatie veroorzaken.

Overige informatie

:

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van
onze ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de
gezondheid.

Ecologie - algemeen

:

Niet ingedeeld als milieugevaarlijk volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Ecologie - lucht

:

Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009).

Ecologie - water

:

Het product mag niet in het milieu terechtkomen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.
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12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

ABC extinguisher
Persistentie en afbreekbaarheid
12.3.

Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof.

Bioaccumulatie

ABC extinguisher
Log Pow
Bioaccumulatie
12.4.

niet vastgesteld
Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

Mobiliteit in de bodem

ABC extinguisher
Ecologie - bodem
12.5.

Geen specifieke gegevens.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6.

Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

:

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van
onze ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de
gezondheid.

Aanvullende informatie

:

Geen andere effecten bekend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)

:

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Afvalverwerkingsmethoden

:

Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in
overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering

:

Niet in het riool of het milieu lozen.

Aanbevelingen voor afvalverwijdering

:

Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Herwinnen/hergebruiken.
Neerslaan/onoplosbaar maken. Afvoeren naar vergunde stortplaats. Niet in riool lozen. Niet
lozen in oppervlaktewater. Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens
af te voeren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Aanvullende informatie

:

Niet gereinigde, ledige containers behandelen als volle. Lege verpakkingen zullen gerecycled,
hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de plaatselijke voorschriften.

Ecologie - afvalstoffen

:

Opslag van afvalstoffen door gecontroleerde verbranding of op toegestane afvalberg.

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
VN-nummer
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.2.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.3.
Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.4.
Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.5.
Milieugevaren
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Niet van toepassing
- Transport op open zee
Niet van toepassing
- Luchttransport
Niet van toepassing
15-6-2016
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- Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
- Spoorwegvervoer
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

15.1.1.

EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
15.1.2.

Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar
15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
CLP indeling en etikettering van het mengsel rapporteren.
Gegevensbronnen

:

Fabrikant/leverancier. Opmaak: Quick.MSDS Sprl - Belgium info@quickmsds.de +32 (0) 479
469 465.

Opleidingsadvies

:

Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de
verpakking van het product staat omschreven.

Overige informatie

:

Geen verdere informatie beschikbaar.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Eye Irrit. 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Skin Irrit. 2
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
STOT SE 3
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen
H302
Schadelijk bij inslikken
H315
Veroorzaakt huidirritatie
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Acute Tox. 4 (Oral)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H302
H315
H319
H335

Berekeningsmethode
Berekeningsmethode
Berekeningsmethode
Berekeningsmethode

MSDS EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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