VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd

AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA” LAVENDER
Aanmaakdatum
Herzieningsdatum

27-1-2021

Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.
Productidentificatie
AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA”
LAVENDER
Stof/mengsel
UFI
1.2.

mengsel
MF3F-K2KM-D000-U462

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geïdentificeerd gebruik van het mengsel
Consumentengebruik - Luchtverfrisser voor een stofzuiger.
Het gebruiksdescriptorsysteem
PC 28
Parfums, geurmiddelen
Ontraden gebruik van het mengsel
Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.
Belangrijkste beoogde gebruik
PC-AIR-5

1.3.

Omgevingsdeodorantia (uitgezonderd kamerdeodorantia)

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier
Naam of handelsnaam
„POL-HUN” M. Bielska sp.j.
Adres
Telefoon

11-Go Listopada 65, KOLUSZKI, 95-040
Polen
+ 48 44 725 30 00

E-mail
polhun@polhun.pl
E-mailadres van de bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is
Naam
„POL-HUN” M. Bielska sp.j.
1.4.

E-mail
polhun@polhun.pl
Telefoonnummer voor noodgevallen
NVIC 030-2748888, 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 van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Voor de volledige tekst van alle indelingen en H-zinnen: zie rubriek 16.
Ernstigste schadelijke effecten voor de gezondheid en het milieu
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in
het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2.

Etiketteringselementen
Gevarenpictogram

Signaalwoord
Waarschuwing
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1.0

Gevaarlijke stoffen
alpha-Hexyl Cinnamic Aldehyde
Benzyl Salicylate
Citronellol
Linalool
Cineole
Linalyl acetate
Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
(R)-p-mentha-1,8-dieen
3,7-dimethyloctan-3-ol
Pin-2(3)-ene
Cinnamyl Alcohol
Geraniol
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
Gevarenaanduidingen
H315
Veroorzaakt huidirritatie.
H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen

2.3.

P101
P102
P264

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product hands grondig wassen.

P302+P352
P333+P313
P501

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar het inzamelpunt voor afval in overeenstemming met de
lokale regelgeving.

Andere gevaren
Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2.
Mengsels
Chemische karakterisering
Mengsel van onderstaande stoffen en additieven.
Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor een maximaal aanvaardbare
concentratie op het werk is vastgesteld
Identificatienummers

Stofnaam

Gehalte in % Indeling volgens Verordening (EG)
van het
nr. 1272/2008
gewicht

CAS: 18479-58-8
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
EG: 242-362-4
Registratienummer:
01-2119457274-37-xxxx

10-25

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 165184-98-5
alpha-Hexyl Cinnamic Aldehyde
EG: 639-566-4
Registratienummer:
01-2119533092-50-xxxx

10-25

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 118-58-1
Benzyl Salicylate
EG: 204-262-9
Registratienummer:
01-2119969442-31-xxxx

5-10

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
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Herzieningsnummer
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Gehalte in % Indeling volgens Verordening (EG)
van het
nr. 1272/2008
gewicht

CAS: 1506-02-1
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl- 1-5
EG: 261-133-4
2-naphthyl)ethan-1-one
Registratienummer:
01-2119539433-40-xxxx

Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Index: 603-212-00-7
CAS: 1222-05-5
EG: 214-946-9

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8hexamethylindeno[5,6-c]pyran

1-5

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 52474-60-9
EG: 915-712-5
Registratienummer:
01-2120735080-68-xxxx

Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-31-5
pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and
1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3ene-1-carbaldehyde

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 106-22-9
Citronellol
EG: 203-375-0
Registratienummer:
01-2119453995-23-xxxx

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 78-70-6
Linalool
EG: 201-134-4
Registratienummer:
01-2119474016-42-xxxx

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 470-82-6
Cineole
EG: 207-431-5
Registratienummer:
01-2119967772-24-xxxx

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1B, H317

CAS: 115-95-7
Linalyl acetate
EG: 204-116-4
Registratienummer:
01-2119454789-19-xxxx

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317

CAS: 68039-49-6
Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene- <1
EG: 943-728-2
1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3Registratienummer:
ene-1-carbaldehyde
01-2119982384-28-xxxx

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Index: 601-029-00-7
CAS: 5989-27-5
EG: 227-813-5

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 78-69-3
3,7-dimethyloctan-3-ol
EG: 201-133-9
Registratienummer:
01-2119454788-21-xxxx

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 101-84-8
Diphenyl ether
EG: 202-981-2
Registratienummer:
01-2119472545-33-xxxx

<1

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
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Identificatienummers

Herzieningsnummer
Versienummer
Stofnaam

1.0

Gehalte in % Indeling volgens Verordening (EG)
van het
nr. 1272/2008
gewicht

CAS: 80-56-8
Pin-2(3)-ene
EG: 201-291-9
Registratienummer:
01-2119519223-49-xxxx

<1

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 79-92-5
Camphene
EG: 201-234-8
Registratienummer:
01-2119446293-40-xxxx

<1

Flam. Sol. 2, H228
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 104-54-1
Cinnamyl Alcohol
EG: 203-730-4
Registratienummer:
01-2119934496-29-xxxx

<1

Skin Sens. 1B, H317

CAS: 106-24-1
Geraniol
EG: 203-377-1
Registratienummer:
01-2119552430-49-xxxx

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318

CAS: 23726-91-2
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2EG: 245-842-1
buten-1-one
Registratienummer:
01-2120094433-55-xxxx

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Opm.

Opmerkingen
1
Noot C: Sommige organische stoffen kunnen in de vorm van een specifiek isomeer of als mengsel van
verschillende isomeren op de markt worden gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket vermelden of
de stof een specifiek isomeer of een mengsel van isomeren is.
2

Stof waarvoor in de gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld.

Voor de volledige tekst van alle indelingen en H-zinnen: zie rubriek 16.
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Eigen veiligheid in acht nemen. Bij gezondheidsproblemen of in geval van twijfel, een arts raadplegen en hem/haar de
gegevens uit dit veiligheidsinformatieblad verstrekken.
Na inademing
Onmiddellijk blootstelling stopzetten, slachtoffer in frisse lucht brengen. Slachtoffer warmhouden. Een arts raadplegen indien
de irritatie, kortademigheid of andere symptomen aanhouden.
Bij contact met de huid
Besmette kleding uittrekken. Getroffen gebied met grote hoeveelheid, zo mogelijk lauw water wassen. Indien de huid niet
beschadigd is, is het raadzaam om zeep, een zeepoplossing of shampoo te gebruiken. Een arts raadplegen indien
huidirritatie aanhoudt.
Bij contact met de ogen
Verontreinigde ogen meer water gedurende
10-15 minuten met uitgedraaide oogleden spoelen. Hard waterstroom
vermijden om de hoornvlies niet beschadigen. Geen medicijnen gebruiken voordat medische hulp is ontvangen. Neem
contactlenzen uit. Raadpleeg een arts.
Na inslikken
Spoel de mond uit met water. Bij onwel voelen een arts raadplegen .
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd

AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA” LAVENDER
Aanmaakdatum
Herzieningsdatum
4.2.

27-1-2021

Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Na inademing
Niet verwacht.
Bij contact met de huid
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij contact met de ogen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

4.3.

Na inslikken
Irritatie, misselijkheid.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.
Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, waterstroom, waternevel.
Ongeschikte blusmiddelen
5.2.

5.3.

Water – volle straal.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand kunnen koolmonoxide, kooldioxide en andere giftige gassen vrijkomen. Het inademen van gevaarlijke ontledings(pyrolyse-) producten kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken.
Advies voor brandweerlieden
Zelfstandig ademhalingstoestel en gaspak indien het waarschijnlijk is dat de persoon in de buurt van de stof of dampen
daarvan zal komen. Ademhalingstoestel en volledig beschermende kleding dragen. Besmette blusmiddel niet in de riolering,
het oppervlakte- en grondwater laten terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Volg de instructies in rubriek 7 en 8. Contact met de huid en ogen vermijden.
Voor andere personen dan de hulpdiensten: Ontregeling van huid en ogen vermijden. Draag handschoenen en kleding
die bescherming biedt tegen chemicaliën. Beschermende handschoenen gebruiken. Voor de hulpdiensten: Materiaal voor
beschermende kleding:- geschikt: handschoenen - nitrilrubber, neopreen.
6.2.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering laten terechtkomen. Niet in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen.

6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Product op passende wijze mechanisch verzamelen. Het verzamelde materiaal verwijderen volgens de instructies in rubriek
13.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 7, 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Vorming van gassen en dampen in concentraties die de maximaal aanvaardbare concentratie voor de binnenlucht op het
werk overschrijden vermijden. Contact met de huid en ogen vermijden. Na hantering de handen en getroffen lichaamsdelen
grondig wassen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens rubriek 8. De geldende wetgeving inzake gezondheid en
veiligheid in acht nemen. Voorkom lozing in het milieu.
7.2.

Pagina
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Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

Opslagtemperatuur
min 5 °C, max 35 °C
Specifieke eisen of regels met betrekking tot de stof/het mengsel
gegeven niet beschikbaar
7.3.

Specifiek eindgebruik
gegeven niet beschikbaar

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

Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie

Naam stof (component)

Type

Waarde

Diphenyl ether (CAS: 101-84-8)

OEL 8 uur

7 mg/m³

OEL 8 uur

1 ppm

OEL 15 minuten

14 mg/m³

OEL 15 minuten

2 ppm

Nederland

8.2.

Arbeidsomstandighedenregeling 2020

Naam stof (component)

Type

Waarde

Diphenyl ether (CAS: 101-84-8)

TGG (8 uur)

7 mg/m³

TGG (15 min)

14 mg/m³

Maatregelen ter beheersing van blootstelling
onbekend
Bescherming van de ogen/het gezicht
Bij gevaar van contact met de ogen goed afsluitende veiligheidsbril gebruiken.
Bescherming van de huid
Draag geschikte kledij om te voorkomen dat de productgeur in persoonlijke kleding trekt. In geval van langdurig contact met
het product veiligheidshandschoenen dragen conform EN 374.
Bescherming van de ademhalingswegen
Bij normaal gebruik conform de hiervoor bestemde doeleinden is geen bescherming van de luchtwegen nodig. Tref indien nodig te juiste idsmaatregelen.

Thermisch gevaar
onbekend
Beheersing van milieublootstelling
onbekend
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
voorkomen
fysische toestand
vorm

vast bij 20 °C

kleur
geur
pH

paars
karakteristiek
gegeven niet beschikbaar

smelt-/vriespunt
beginkookpunt en kooktraject
vlampunt

gegeven niet beschikbaar
gegeven niet beschikbaar
gegeven niet beschikbaar

ontvlambaarheid (vast, gas)
bovenste/onderste ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

niet geclassificeerd als ontvlambaar, maar het is a brandbaar

explosiegrenzen
dampspanning

gegeven niet beschikbaar
gegeven niet beschikbaar

oplosbaarheid
Pagina

6/11

Opgesteld in de applicatie SBLCore 2020 (20.12.138) nl.sblcore.com

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd

AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA” LAVENDER
Aanmaakdatum
Herzieningsdatum

9.2.

27-1-2021

Herzieningsnummer
Versienummer

oplosbaarheid in water
verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water
zelfontbrandingstemperatuur
ontledingstemperatuur

gegeven
gegeven
gegeven
gegeven

niet
niet
niet
niet

viscositeit
kinematische viscositeit
Overige informatie

gegeven niet beschikbaar

1.0

beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar

onbekend
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Reactiviteit
Bij normaal gebruik vinden geen gevaarlijke reacties met andere stoffen plaats.
Chemische stabiliteit
Onder normale omstandigheden is het product stabiel.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Onder normale omstandigheden is het product stabiel.
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmtebronnen en vuurbronnen.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen
gegeven niet beschikbaar
Gevaarlijke ontledingsproducten
Ontstaan niet bij normaal gebruik.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Het inademen van dampen van oplosmiddelen die de beroepsmatige blootstellingslimieten overschrijden kan leiden tot acute
vergiftiging, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingstijd. Voor het mengsel zijn geen toxicologische gegevens
beschikbaar.
Acute toxiciteit
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel / oogirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
Carcinogeniteit
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
Giftigheid voor de voortplanting
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
STOT bij eenmalige blootstelling
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
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Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

STOT bij herhaalde blootstelling
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
Gevaar bij inademing
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Acute toxiciteit
Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid
Gegeven niet beschikbaar.

12.3.

Bioaccumulatie

12.4.

Niet vermeld.
Mobiliteit in de bodem
Niet vermeld.

12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

12.6.

Andere schadelijke effecten
Niet vermeld.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Risico van milieuverontreiniging, afvalstoffen verwijderen overeenkomstig de plaatselijk en/of nationale voorschriften. Volg
de geldende voorschriften voor afvalverwerking. Deponeer ongebruikte producten en verontreinigde verpakkingen in
gemarkeerde houders voor afvalinzameling en lever deze in bij een bevoegde organisatie voor afvalverwijdering
(gespecialiseerd bedrijf), die een vergunning voor deze activiteit heeft. Ongebruikt product niet in de riolering laten
terechtkomen. Mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Lege houders kunnen worden gebruikt in
verbrandingsovens voor de productie van energie of worden gestort op de daartoe aangewezen vuilstortplaats. Volledig
gereinigde verpakking kan worden gerecycled.
Afvalstoffenwetgeving
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, zoals
gewijzigd. Beschikking 2000/532/EG, tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen, zoals gewijzigd.
01 00 00

AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE
BEWERKING VAN MINERALEN

01 00 00

AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE
BEWERKING VAN MINERALEN

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer
Niet onderworpen aan ADR
14.2.

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
onbekend

14.3.

Transportgevarenklasse(n)
onbekend
Verpakkingsgroep

14.4.
14.5.
14.6.

Pagina

onbekend
Milieugevaren
Reference in the Section 12.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Verwijzing in rubriek 4 t/m 8.
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd

AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA” LAVENDER
Aanmaakdatum
Herzieningsdatum
14.7.

27-1-2021

Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
gegeven niet beschikbaar
Aanvullende informatie
Luchtvervoer – ICAO / IATA
Verpakkingsinstructies passagier
Vervoer over zee – IMDG
EmS (rampenplan)
Verontreiniging van de zee

203
F-A
Ja

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de registratie,
evaluatie en toelating van chemische stoffen, oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad, Verordening (EG) nr.
1488/94, Richtlijn nr. 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG de
Commissie, zoals gewijzigd. Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 1272/2008 van 16 december
2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging en intrekking van de
Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd. Wet
milieubeheer (Geldend van 01-01-2019 t/m heden). Wet publieke gezondheid (Geldend van 01-01-2019 t/m heden).
15.2.

Chemischeveiligheidsbeoordeling
De chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd voor het mengsel.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad
H226
Ontvlambare vloeistof en damp.
H228
H302
H304
H315

Ontvlambare vaste stof.
Schadelijk bij inslikken.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.

H317
H318
H319

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400
H410
H411

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

H412
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Lijst van voorzorgsmaatregelen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad
P101
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102
P264
P280

Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product handen en getroffen lichaamsdelen grondig wassen.
Beschermende handschoenen dragen.

P391
P501

Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar door inleveren bij een bevoegde persoon voor hantering van
afval of retourneren aan de leverancier.

Andere belangrijke informatie over de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid
Het product mag – zonder de speciale toestemming van de fabrikant/importeur – niet worden gebruikt voor andere
doeleinden dan vermeld in rubriek 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving met betrekking
tot de gezondheid.
Sleutel tot afkortingen en acroniemen gebruikt op dit veiligheidsinformatieblad
ADR
Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Pagina

BCF

Bioconcentratiefactor

CAS
CLP

Chemical Abstracts Service
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen
en mengsels
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd

AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA” LAVENDER
Aanmaakdatum
Herzieningsdatum

27-1-2021

Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

DNEL
EC₅₀
EG
EINECS

Afgeleide dosis zonder effect
Concentratie van de stof waarbij 50% van de populatie wordt getroffen
EG-nummer is de numerieke identificatie van stoffen op de EG-lijst
Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen

EmS
EU
EuPCS

Rampenplan
Europese Unie
Europees productindelingssysteem

IATA
IBC

International Air Transport Association
Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk
vervoeren

IC₅₀
ICAO

Concentratie die 50% blokkade veroorzaakt
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

IMDG
INCI
ISO

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
International Organization for Standardization

IUPAC
LC₅₀

International Union of Pure and Applied Chemistry
Dodelijke concentratie van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie
sterft

LD₅₀
LOAEC

Dodelijke dosis van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft
Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld

LOAEL
log Kow
MARPOL

Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
Octanol/water-verdelingscoëfficiënt
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

NOAEC
NOAEL
NOEC

Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
Concentratie zonder waargenomen effecten

NOEL
OEL
PBT

Dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld
Beroepsblootstellingsgrenzen
Persistent, bioaccumulerend en toxisch

PNEC
ppm
REACH

Voorspelde concentratie zonder effect
Deeltje per miljoen
Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen

RID

Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

UN

Viercijferig identificatienummer van de stof of het voorwerp uit de modelreglementen van de VN

UVCB

Stof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische
materialen

VOS
zPzB

Vluchtige organische verbindingen
Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic

Acute toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu (acute)
Gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch)

Asp. Tox.
Eye Dam.
Eye Irrit.

Aspiratiegevaar
Ernstig oogletsel
Oogirritatie

Flam. Liq.
Flam. Sol.
Skin Irrit.
Skin Sens.

Ontvlambare vloeistof
Ontvlambare vaste stof
Huidirritatie
Sensibilisatie de huid

Instructies voor training
Werknemers op de hoogte stellen van het aanbevolen gebruik, verplichte beschermingsmiddelen, eerstehulpmaatregelen en
verboden hantering van het product.
Aanbevolen gebruiksbeperkingen
onbekend
Pagina
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd

AIR FRESHENER FOR A VACUUM CLEANER “AROLA” LAVENDER
Aanmaakdatum
Herzieningsdatum

27-1-2021

Herzieningsnummer
Versienummer

1.0

Informatie over de gegevensbronnen gebruikt bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008
van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Informatie van de fabrikant van de stof/het mengsel indien beschikbaar –
informatie uit registratiedossiers.
Overige gegevens
Indelingsprocedure - berekeningsmethode.

Verklaring
Het veiligheidsinformatieblad bevat informatie voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk en de
bescherming van het milieu. Deze gegevens komen overeen met de huidige stand van kennis en ervaring en zijn in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Kan niet worden beschouwd als een garantie voor de geschiktheid
en bruikbaarheid voor een specifieke toepassing.

Pagina

11/11

Opgesteld in de applicatie SBLCore 2020 (20.12.138) nl.sblcore.com

