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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : Déboucheur choc - ATMOSQUICK 

C&L notificatie referentienr. : 1314 

Producttype : Detergent. 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik,Professioneel gebruik. 

Gebruik van de stof of het mengsel : Foaming alkaline chlorinated cleaner 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd 

om professionele 

hulpverleners te 

informeren bij acute 

vergiftigingen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 

REACH) 

Ontvlambare vloeibare stoffen Niet ingedeeld     

Bijtend voor metalen, Categorie 1 H290    

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1 H314    

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400    

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411    

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

Atmos SAS 

Zone d'Activités Les Portes du Vexin 

74, chemin de la Chapelle SAint-Antoine 

95300 ENNERY - FRANCE 

T +33 (0)1 30 300 300 - F +33 (0)1 30 300 135 

atmos@atmosani.com - www.atmosani.com 

mailto:atmos@atmosani.com
www.atmosani.com
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2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS09     

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Bevat : Sodium hypochlorite; Kaliumhydroxide 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. 

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

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

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. 

P301+P330+P331+P310 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. 

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

P303+P361+P353+P310 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.. Onmiddellijk een 

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Kinderveilige sluiting : Van toepassing 

Tastbare gevarenaanduiding : Van toepassing 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet vastgesteld. 

3.2. Mengsels 

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

 (CAS-Nr) 68955-55-5 

(EG-Nr) 273-281-2 

1 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

Kaliumhydroxide (CAS-Nr) 1310-58-3 

(EG-Nr) 215-181-3 

(EU Identificatie-Nr) 019-002-00-8 

5 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Corr. 1A, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Met. Corr. 1, H290 

Sodium hypochlorite (CAS-Nr) 7681-52-9 

(EG-Nr) 231-668-3 

(EU Identificatie-Nr) 017-011-00-1 

(REACH-nr) 01-2119488154-34 

5 - 15 Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1B, H314 

STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 
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Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

Kaliumhydroxide (CAS-Nr) 1310-58-3 

(EG-Nr) 215-181-3 

(EU Identificatie-Nr) 019-002-00-8 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 

( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 

( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Sodium hypochlorite (CAS-Nr) 7681-52-9 

(EG-Nr) 231-668-3 

(EU Identificatie-Nr) 017-011-00-1 

(REACH-nr) 01-2119488154-34 

( 5 ≤C ≤ 100) EUH031 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Over het algemeen, voor 

het geval enige twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen. 

EHBO na inademing : In frisse lucht laten ademen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Afspoelen met veel water. Huid grondig 

wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste 

uitwerking of irritatie ontwikkelt. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk met overvloedig water wassen (gedurende 20 minuten), ook onder oogleden. 

Met spoed een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Niet laten braken vanwege bijtende effekten. Onmiddellijk een 

ANTIGIFCENTRUM/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 

No immediate medical attention or special treatment identified. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. 

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

Brandgevaar : Niet ontvlambaar. 

Explosiegevaar : Niet brandbaar. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : De rook afkomstig van vuur of ontbinding niet inademen. 

Blusinstructies : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. Wees uiterst 

voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) 

bluswater in het milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden. No 

action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacueren en 

toegang beperken. Verontreinigd gebied afzetten met signalering en onbevoegd personeel 

toegang tot het gebied verbieden. Do not touch or walk through spilled material. 

Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen, 

zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8. 

Noodprocedures : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Contact met de ogen, de huid of 

de kleding vermijden. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Morsvloeistof absorberen in droog zand/vermiculiet/droge aarde. Plaats in een geschikte 

container en laat het geïmpregneerde materiaal verwijderen door een erkend 

afvalverwerkingsbedrijf. 

Overige informatie : Afvalmateriaal of vaste produktrestanten laten verwerken door een erkend 

afvalverwerkingsbedrijf. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

RUBRIEK 8. RUBRIEK 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en 

veiligheid. Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. ATIJD produkt aan water 

toevoegen tijdens het oplossen/mengsel. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke 

bron van blootstelling moeten veiligheids-oogdouches aanwezig zijn. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere 

blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, 

roken of het werk verlaten. 

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

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde 

plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. 

Niet combineerbare stoffen : Acid. sterke zuren. Reducing agents. Oxydatiemiddel. Ammonia. Niet vermengen met 

andere producten. 

Onverenigbare materialen : Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen. 

Opslagtemperatuur : 5 – 30 °C 

Opslagplaats : Buiten warmte opslaan. Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In gesloten verpakking bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Handschoenen. Veiligheidsbril. Corrosiebestendige kleding. 

 

Materiaalkeuze beschermende kleding: 

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Corrosiebestendige kleding 

 

Bescherming van de handen: 

Chemical resistant gloves (according to European standard NF EN 374 or equivalent) 

 

Bescherming van de ogen: 

Chemische stofbril of gelaatsbescherming. . . In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten veiligheids-

oogdouches aanwezig zijn. 

 

Huid en lichaam bescherming: 

Als het contact met de huid mogelijk is, beschermende kleding dragen inclusief handschoenen, schort en mouwen, laarzen, hoofd- en 

gelaatsbecherming. 

 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte 

ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. 

 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

    

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Under EU environmental protection law, it is recommended to avoid spillage of the product but also its packaging in the environment. Voorkom 

lozing in het milieu. 

Overige informatie: 

Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Voorkomen : Viskeus. 

Kleur : licht geel. 

Geur : karakteristiek. Chloorachtig. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : 12 – 14 Sterke alkaliën. 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
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Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : 1 – 1,2 

Oplosbaarheid : oplosbaar in water. 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden. Zie Rubriek 7. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren (chloor). 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

zuren. Ammoniakoplossing. Brandbare stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Koolstofoxiden (CO, CO2). . natriumchloraat. Chloor. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

 

Sodium hypochlorite (7681-52-9) 

LD50 oraal rat 1100 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 oraal 8910 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 dermaal konijn > 20000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), Guideline: other:16 CFR 1500.40 

LD50 dermaal > 20000 mg/kg lichaamsgewicht 

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 10500 mg/l 
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Kaliumhydroxide (1310-58-3) 

LD50 oraal rat 333 mg/kg 

LD50 oraal 333 mg/kg lichaamsgewicht 

 

Huidcorrosie/-irritatie : pH: 12 – 14 Sterke alkaliën. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Assumed to cause serious eye damage 

pH: 12 – 14 Sterke alkaliën. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - water : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

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

 

Déboucheur choc - ATMOSQUICK  

Aanvullende informatie Een hoge concentratie in water, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. De niet-geneutraliseerde stof kan gevaarlijk zijn voor 

waterorganismen vanwege de alkaliteit. Geen grote hoeveelheden zodanig in het milieu 

laten weglopen. Product niet in de riolering of oppervlaktewater lozen 

 

Sodium hypochlorite (7681-52-9) 

LC50 vissen 1 0,06 mg/l 

EC50 Daphnia 1 141 μg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 Daphnia 2 35 μg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia 

EC50 andere waterorganismen 1 0,141 mg/l waterflea 

EC50 72h algae 1 0,0365 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h algae (2) 0,0183 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

NOEC chronisch vis 0,04 mg/l 

NOEC chronisch schaaldieren 0,007 mg/l 

 

Kaliumhydroxide (1310-58-3) 

LC50 vissen 1 80 mg/l 

EC50 Daphnia 1 40 – 240 mg/l 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Déboucheur choc - ATMOSQUICK  

Persistentie en afbreekbaarheid Contained surfactants are biodegradable. 

12.3. Bioaccumulatie 

Sodium hypochlorite (7681-52-9) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -3,42 

Bioaccumulatie niet bioaccumuleerbaar. 

 

Kaliumhydroxide (1310-58-3) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 0,75 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : A proper waste management of the mixture and / or its container must be determined in 

accordance with local disposition. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

Afvalverwerkingsmethoden : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op 

een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Aanvullende informatie : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor dit produkt. De verpakkingen volledig 

leegmaken voor ze verwijderd worden. 

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 

UN 1791 UN 1791 UN 1791 UN 1791 UN 1791 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

HYPOCHLORIET, 

OPLOSSING 

HYPOCHLORITE 

SOLUTION 

Hypochlorite solution HYPOCHLORIET, 

OPLOSSING 

HYPOCHLORIET, 

OPLOSSING 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1791 HYPOCHLORIET, 

OPLOSSING, 8, III, (E), 

MILIEUGEVAARLIJK 

 

UN 1791 HYPOCHLORITE 

SOLUTION, 8, III, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

 

UN 1791 Hypochlorite 

solution, 8, III, 

MILIEUGEVAARLIJK 

 

UN 1791 HYPOCHLORIET, 

OPLOSSING, 8, III, 

MILIEUGEVAARLIJK 

 

UN 1791 HYPOCHLORIET, 

OPLOSSING, 8, III, 

MILIEUGEVAARLIJK 
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14.3. Transportgevarenklasse(n) 

8 8 8 8 8 

      

14.4. Verpakkingsgroep 

III III III III III 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 

Mariene verontreiniging : Ja 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Classificatiecode (ADR)  : C9  

Bijzondere bepalingen (ADR) : 521 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1 

Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, LP01, R001 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : B5  

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19  

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 

(ADR) 

: T4 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 

bulkcontainers (ADR) 

: TP2, TP24 

Tankcode (ADR) : L4BV(+) 

Bijzondere bepalingen voor tanks (ADR) : TE11  

Voertuig voor tankvervoer : AT 

Vervoerscategorie (ADR) : 3 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 80  

Oranje identificatiebord : 

 
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E  

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 223 

Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P001, LP01 

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03  

Instructies voor tanks (IMDG) : T4  

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP2, TP24  

Nr. NS (Brand) : F-A 

Nr. NS (Verspilling) : S-B 

Stuwagecategorie (IMDG) : B 

Isolatie (IMDG) : SG20 

Maatregelen en observaties (IMDG) : Liquid with chlorine odour. In contact with acids, evolves very irritating and corrosive gases. 

Mildly corrosive to most metals. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. 

MFAG-Nr : 153 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y841 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) 

: 1L  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 852 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 5L 

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 856 
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CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L 

Bijzondere bepaling (IATA) : A3, A803 

ERG-code (IATA) : 8L 

Transport op binnenlandse wateren 

Classificeringscode (ADN) : C9  

Bijzondere bepaling (ADN) : 521 

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1 

Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EP 

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0 

Spoorwegvervoer 

Classificeringscode (RID) : C9  

Bijzondere bepaling (RID) : 521 

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5L 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1 

Verpakkingsinstructies  (RID) : P001, IBC02, LP01, R001 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : B5 

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 

verpakking (RID) 

: MP19  

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 

(RID) 

: T4  

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 

bulkcontainers (RID) 

: TP2, TP24  

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : L4BV(+) 

Speciale voorschriften voor RID-tanks (RID) : TE11, TU42  

Transportcategorie (RID) : 3 

Expresspakket (RID) : CE8 

Gevarenidentificatienummer (RID) : 80 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet vastgesteld. 

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 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

  

CESIO aanbevelingen : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische 

afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.  

Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na 

een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. 

 

Detergentenverordening : Etikettering van gehalten: 

Component % 

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15% 

chloorbleekmiddelen, anionogene oppervlakteactieve stoffen <5% 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : is aanwezig 
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SZW-lijst van mutagene stoffen : is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 

2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking 

van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

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 : Caution : all this informations concern concentred product. 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

EUH031  

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, Categorie 1 

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H290 Kan bijtend zijn voor metalen. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

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. 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 

[CLP]: 

Flam. Liq. Not classified  Beoordeling door deskundigen 
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Met. Corr. 1 H290 Berekeningsmethode 

Skin Corr. 1 H314 Op basis van testgegevens 

Aquatic Acute 1 H400 Berekeningsmethode 

Aquatic Chronic 2 H411 Berekeningsmethode 

 

De indeling is in overeenstemming 

met 

: ATP 12 

VIB 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. 


