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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
· Informatie over het produkt
· Handelsnaam: ARBRE MAGIQUE TÈ VERDE
· Toepassing van de stof / van de bereiding Deodorant voor auto
· Fabrikant/leverancier:
AUTO SPORT Diffusion S.A.
161, rue du Kiem
L-8030 Strassen
Luxembourg
Tel. + 352 44 27 87
Fax. + 352 45 34 61
· Inlichtingengevende sector: chemical-safety@oprina.ch
· Inlichtingen in noodsituatie:
National Poisons Control Centre
P.O. Box 1
Bilthoven 3720 BA
Telephone: +31 30 250 85 61
Emergency telephone: +31 30 274 88 88

2 Identificatie van de gevaren
· Gevaaromschrijving:
Xi Irriterend
N Milieugevaarlijk
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
R 43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur
en van de onderneming.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 138-86-3
dipenteen
EINECS: 205-341-0
Xi,
N; R 10-38-43-50/53
CAS: 78-70-6
Linalool
EINECS: 201-134-4
Xi; R 38
CAS: 80-54-6
2-(4-Tert-butylbenzyl)propionaldehyde
EINECS: 201-289-8
Xn,
Xi,
N; R 22-38-43-62-51/53
CAS: 112-31-2
decanal
EINECS: 203-957-4
Xi; R 38-52/53

5-10%
2,5-5%
1-2,5%
1-2,5%
(Vervolg op blz. 2)
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CAS: 106-22-9
Citronellol
≤ 1%
EINECS: 203-375-0
Xi,
N; R 38-43-51/53
CAS: 10094-34-5
Dimethyl benzyl carbinyl butyrate (alpha-alpha-Dimethylphenethyl butyrate)
≤ 1%
N; R 51/53
CAS: 34902-57-3
Habanolide
≤ 1%
N; R 50/53
CAS: 142-19-8
allylheptanoaat
≤ 1%
EINECS: 205-527-1
Xn,
Xi,
N; R 21/22-38-50/53
CAS: 88-41-5
2-tert-Butylcyclohexyl acetate
≤ 1%
N; R 51/53
CAS: 104-67-6
gamma-Undecalactone
≤ 1%
N; R 51/53
CAS: 14901-07-6
beta-Ionone
≤ 1%
N; R 51/53
CAS: 123-68-2
allylhexanoaat
≤ 1%
Xn,
Xi,
N; R 21/22-38-51/53
EINECS: 204-642-4
· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

4 Eerstehulpmaatregelen
· Na het inademen:
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
· Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
· Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen: Mechanisch opnemen.

7 Hantering en opslag
· Handling:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
(Vervolg op blz. 3)
NL

DR

Bladzijde: 3/6

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 18.06.2010

Herziening van: 18.06.2010

Handelsnaam: ARBRE MAGIQUE TÈ VERDE
(Vervolg van blz. 2)

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
· Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding
/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming: Niet noodzakelijk.

9 Fysische en chemische eigenschappen
· Algemene gegevens
Vorm:
Kleur:
Reuk:

Vast
Volgens de produktbeschrijving
Karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:

Niet bepaald.
Niet bepaald.

· Vlampunt:

Niet bruikbaar.

· Zelfonsteking:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar:
· Dichtheid:

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Niet oplosbaar.
Water:
· Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:

7,5 %
NL
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10 Stabiliteit en reactiviteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· Te vermijden stoffen:
· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke afbraakprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie
· Acute toxiciteit:
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Geen prikkelend effect.
· Overgevoeligheid: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de
EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Ecologische informatie
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
giftig voor in het water levende organismen

13 Instructies voor verwijdering
· Produkt:
· Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/GGVS/E klasse:
· Kemler-getal:
· UN-nummer:
· Verpakkingsgroep:
· Etiket:
· Bijzondere kenmerking:
· Omschrijving van het goed:

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
90
3077
III
9
Symbool (vis en boom)
3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (DIPENTEEN, 2-(4-Tertbutylbenzyl)propionaldehyde)
(Vervolg op blz. 5)
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· Tunnelbeperkingscode

E

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse:
· UN-nummer:
· Label
· Verpakkingsgroep:
· EMS-nummer:
· Marine pollutant:

9
3077
9
III
F-A,S-F
Ja
Symbool (vis en boom)
· Juiste technische benaming: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIPENTENE, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde)

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

9
· ICAO/IATA-klasse:
3077
· UN/ID-nummer:
9
· Label
Symbool (vis en boom)
· Bijzondere kenmerking:
III
· Verpakkingsgroep:
· Juiste technische benaming: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIPENTENE, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde)
· Transport/verdere gegevens:
This product is not subject to the requirements of ADR nor IMDG due to special provision N°335 applicable
to small quantities of UN 3077.

15 Wettelijk verplichte informatie
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetgeving geclassificeerd en gekenmerkt.
· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
Xi Irriterend
N Milieugevaarlijk
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
dipenteen
2-(4-Tert-butylbenzyl)propionaldehyde
· R-zinnen:
43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
· S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
24 Aanraking met de huid vermijden.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
(Vervolg op blz. 6)
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· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Saneringsinspanning A

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Relevante R-zinnen
10
Ontvlambaar.
21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
22
Schadelijk bij opname door de mond.
38
Irriterend voor de huid.
43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effec-ten veroorzaken.
51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
62
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
NL

