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1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 

Handelsnaam 

Koelvloeistof KF 23E 

Gebruik van stof/preparaat 

Antivriesmiddel voor de desbetreffende EWM-lassystemen 

Fabrikant/leverancier 

EWM AG 

Straat 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Landcode/postcode/plaats 

D – 56271 Mündersbach 

Contact voor technische informatie 

Toepassingstechniek (tel. +49 (0) 2680/ 181-318 

Telefoon/fax/e-mail 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / e-mail: qm@ewm.de 

Informatiepunt bij noodgevallen 

+31 (30) 274 88 88 

Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 

3720BA Bilthoven 
 

 
 

2 Mogelijke gevaren 

Classificatie van het mengsel KF 23E volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 

Gevaarlijke stof: Ethanol (ethylalcohol) (indexnr.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signaalwoord: Let op 

Waarschuwingssymbool GHS02 

 

Ontvlambare vloeistof, categorie 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp 

Classificatie van het mengsel KF 23E volgens richtlijn 67/548/ EEG(EG) van de Europese Raad: 

Gevarensymbool: wordt niet aangegeven 

Gevaarlijke stof: Ethanol (ethylalcohol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel 
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2.2 Kenmerken 

Classificatie van de KF 23E-verpakking volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 

Gevaarlijke stof: Ethanol (ethylalcohol) (indexnr.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signaalwoord: Let op 

Waarschuwingssymbool GHS02 

 

Standaardzinnen over gevaren 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp 

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie 

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. 

P233 In goed gesloten verpakking bewaren. 

P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dra-

gen. 

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie 

P303 + P361 + P353 Bij contact met de huid (of het haar: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken). 

Huid met water afspoelen/afdouchen. 

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag 

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 
 

2.3 Overige gevaren 

Schadelijke effecten op de gezondheid: 

Heeft een irriterende werking op huid en slijmvlies. Heeft een ontvettend effect en kan scheuren veroorz-

aken die de infectieplek openen. Bij contact met de ogen is oogletsel niet uitgesloten. De nevel heeft een 

narcotisch effect, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur. Voortekens van vergiftiging is 

het gevoel van dronkenschap begeleidt van hoofdpijn, griepgevoel, druk op de ogen (ook in de maag), 

vermoeidheid en slaperigheid. 
 

Schadelijke effecten op het milieu: 

Verdampt snel bij blootstelling aan het milieu (vooral bij hoge temperaturen). Dampen zijn zwaarder dan 

lucht en kunnen zich ver verspreiden van de blootstellingsplek. Vormt met lucht een explosief mengsel. 

De vloeistof vermengt zich gemakkelijk met water. Bij het weglopen van grote hoeveelheden in water kan 

zich aan het wateroppervlak een explosief mengsel van alcohol en lucht vormen. 
 

De zwaarwegende negatieve effecten op fysische en chemische eigenschappen: 

Het mengsel is geclassificeerd als ontvlambaar. In contact met lucht kunnen er zich ontvlambare/explo-

sieve mengsels vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verzamelen zich ter hoogte van de grond. Zij 

kunnen mogelijke ontstekingsbronnen bereiken en exploderen. 
 

 
 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Chemische kenmerken 

Ethanol gedenatureerd in waterige oplossing 
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Gevaarlijke inhoudsstoffen 

ETHANOL; EG-nr.: 200-578-6; CAS-nr.: 64-17-5, indexnummer 603-002-00-5 

Gehalte: < 24 %, synoniemen: ethylalcohol 

2-methyl-1-propanol; EG-nr.: 201-148-0; CAS-nr.: 78-83-1, indexnummer 603-108-00-1 

Gehalte: ca. 0,45 % Synoniemen: isobutanol, 2-methylpropaan-1-ol, isobutylalcohol 

WATER; EG-nr. 231-791-2; CAS-nr. 7732-18-5 

Gehalte: ca. 76 % 

Classificatie: niet van toepassing 
 

Classificatie van zuiver ethanol volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 

Signaalwoord: Gevaar 

Waarschuwingssymbool GHS02 

 

Ontvlambare vloeistof, categorie 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Ontvlambare vloeistof en damp 

Classificatie van isobutanol volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 

Signaalwoord: Gevaar 

Waarschuwingsymbool GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Ontvlambare vloeistof, categorie 3 (Flam. Liq 3) 

Ernstig oogletsel, categorie 1 (Eye Dam. 1) 

Irriterende werking op de huid, categorie 2 (Skin Irrit. 

2) 

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstel-

ling), categorie 3 (STOT SE 3) 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H335+H336 Kan irritatie van de luchtwegen 

veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid 

veroorzaken. 
 
 

Het mengsel bevat overige inhoudsstoffen in een concentratie die geen invloed hebben op de algemene 

classificatie van het mengsel. 
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4 Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: 

Algemene instructies: 

Met product verontreinigde kledingsstukken onmiddellijk uittrekken.  

Na inademing 

Frisse lucht geven 

Bij aanhoudende klachten arts bezoeken. 

Bij bewusteloosheid slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en verplaatsen. 

Na huidcontact 

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. 

Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken. 

Na oogcontact 

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water wassen. 

Bij aanhoudende klachten arts bezoeken. 

Na inslikken 

Mond met water reinigen en veel water drinken. 

Bij aanhoudende klachten arts bezoeken. 

Informatie voor de arts 

De volgende symptomen kunnen optreden: 

hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, bewusteloosheid en misselijkheid 
 

 
 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

Brandklasse B: vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, geschikte blusmiddelen 

CO2-, bluspoeder- en waterblusser. 

Grote branden met waterblusser of blusser met alcoholbestendige schuim bestrijden. 

Speciale gevaren door stof, brandbare producten of vrijgekomen gassen 

Bij verhitting of brand is de vorming van giftige gassen mogelijk. (bijv. koolmonoxide) 

Speciale veiligheidsuitrusting: 

Een omgevingslucht onafhankelijk ademhalingsapparaat dragen. De volledige brandveiligheidsuitrusting 

dragen. 
 

 
 

6 Maatregelen bij onopzettelijke vrijkoming 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 

Ademhalingsapparaat gebruiken en veiligheidsuitrusting dragen. Niet beschermde personen op afstand 

houden. 

Milieubeschermende maatregelen  

Voorkomen dat de stof in de riolering of grond binnendringt. Bij indringen van grote hoeveelheden in 

grondwater of riolering moet men het voorval aan de desbetreffende bevoegde instantie melden. 

Reinigingsprocedures 

Opnemen en absorberen met vloeistofbindende middelen (zand, kwartsglas, universeel bindmiddel, 

zaagsel). 

Vervuild materiaal volgens punt 13 als afval verwerken. Zorg voor voldoende ventilatie. 
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7 Omgang en opslag 

Instructies voor veilige omgang 

Houders goed gesloten houden. 

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaats zorgen. Nevelvorming vermijden 

Instructies voor brand- en explosiepreventie 

Ontstekingsbronnen op afstand houden – niet roken. 

Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen. 

Informatie over opslagvoorwaarden 

Opslagtemperatuur: kamertemperatuur, niet opslaan in ruimte met meer dan 25 °C. 

Beschermen tegen verhitting en blootstelling aan directe zonnestralen. 

Eisen voor opslagruimte en houders 

Altijd in houders bewaren die aan de overheidsbepalingen voor desbetreffende producten voldoen. In ko-

ele ruimtes opslaan. 

Informatie voor gezamenlijke opslag 

Niet samen met zuren opslaan. Gescheiden van oxidatiemiddelen opslaan. 

VCI-opslagklasse: 3 

Voorgeschreven gebruik 

Antivriesmiddel voor industrieel gebruik 
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8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) Duitsland 

Aanvullende aanwijzingen voor de vormgeving van technische installaties: 

Indien mogelijk in gesloten systeem met afzuiging werken. Bij de omgang met grote hoeveelheden of bij 

nevelvorming mag uitsluitend met lokale afzuiging en eventuele ademhalingsbescherming worden ge-

werkt. 

ETHANOL; EG-nr.: 200-578-6; CAS-nr.: 64-17-5 

Specificatie: TRGS 900 – Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (D) (versie 

02.07.2013) 

Waarde: 500 ppm / 1000 mg/m3 

Maximale begrenzing: 2 – max. 2 keer de MAC- overschrijding, 4 keer per ploegendienst ge-

durende 1 uur 

Teratogene effecten: Y-stoffen, waarbij bij inachtneming van OEL- en biologische grenswaarden 

(BGV) niet hoeft te worden gevreesd voor het gevaar van teratogene effecten. 

2-methyl-1-propanol (ISOBUTANOL); EG-nr.: 201-148-0; CAS nr.: 78-83-1 

Specificatie: TRGS 900 – Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (D) (versie 

02.07.2013) 

Waarde: 100 ml / 310 mg/m3 

Maximale begrenzing: 1 – max. 1 keer OEL- overschrijding gedurende 15 min., 4 keer per 

ploegendienst,  

tijdsinterval 1 uur 

Teratogene effecten: C-stoffen, waarbij bij inachtneming van OEL- en biologische grenswaarden 

(BGV) niet hoeft te worden gevreesd voor het gevaar van teratogene effecten. 

Persoonlijke veiligheidsuitrusting  

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:  

Vervuilde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de ploegen-

dienst. 

Gassen en dampen/nevel niet inademen. Aanraking met ogen en huid vermijden. 

Tijdens het werk niet eten of drinken. 

Ademhalingsbescherming: 

Bij ontoereikende ventilatie ademhalingsbescherming gebruiken. Filter A 

Bescherming van handen: 

Draag handschoenen volgens DIN EN 374 (advies door fabrikant van de handschoenen). Als het dragen 

van handschoenen om veiligheidsredenen (bijv. werken aan roterende machine) niet mogelijk is: draag 

dan handbeschermende crème. neem contact op met de bedrijfsarts voor informatie over een geschikte 

handbeschermende crème. 

Opm.: in tegenstelling tot de bekendmaking 220 en REACH-V is de opgave van het materiaal voor hand-

schoenen onvoldoende. De breektijden zijn niet alleen afhankelijk van het materiaal van de handschoe-

nen, maar ook van het productieproces. Daarom is het inwinnen van advies bij de fabrikant van de hand-

schoenen zo belangrijk. 

Over het algemeen zijn geschikte handschoenen van polychloropreen - CR (0,5 mm), nitrilrubber/nitrilla-

tex - NBR (0,35 mm), butylrubber - butyl (0,5 mm) of fluorrubber - FKM (0,4 mm). De volgende hand-

schoenmaterialen zijn door degradatie, sterke opzwelling of lage breektijden niet geschikt: natuurlijke rub-

ber/natuurlatex - NR, polyvinylchoride – PVC 

Bescherming van ogen: 

Volledig dichtende veiligheidsbril dragen, volgens de norm EN 166:2001 

Bescherming van lichaam: 

Oplosmiddelbestendige veiligheidskleding dragen 
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9 Fysische en chemische eigenschappen 

Fysische en chemische eigenschappen 

Vorm: vloeibaar 

Kleur:  kleurloos 

Geur: ruikt naar alcohol 

Veiligheidsrelevante gegevens 

Explosiegevaar: 

Het product is niet explosiegevaarlijk, maar de vorming van explosiegevaarlijke dampen/luchtmengsels is 

wel mogelijk. 

Onderste explosiegrenzen: 3,9 Vol % (ethanol) 

Bovenste explosiegrenzen: 20,5 Vol % (ethanol) 

Dampdruk: niet bepaald 

Dichtheid: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar 

pH-waarde: niet bepaald 

Kookpunt: ca. 85 °C (1013 mbar) 

Vlampunt: ca. 39 °C  

Ontstekingstemperatuur: ca. 570 °C 

 

Overige informatie 

Geleidingsvermogen < 25 S 

Smeltpunt/smeltpuntbereik ca. -10 °C 

 

Overige fysische en chemische gegevens zijn niet medegedeeld. 
 

 
 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

Te vermijden omstandigheden 

Contact met open vlammen en hete oppervlakken, en concentratievorming binnen explosiegrenzen. 

Te vermijden stoffen 

Aluminium, zuurchloride, sterke oxidatie - en reductiemiddelen, alkalimetalen, aardalkalimetalen, per-

oxide. 

Gevaarlijke afbraakproducten 

Koolmonoxide en kooldioxide bij thermische ontbinding 

Geen ontbinding bij voorgeschreven gebruik. 
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11 Toxicologische informatie 

Productinformatie: 

Toxicologische ervaringen bij mensen: zie hoofdstuk 2.3 

Acute toxiciteit: voor het product zijn geen proefdiergegevens vastgesteld. Op grond van de proefdierge-

gevens geldt voor de inhoudsstoffen:  

LD50 (rat, oraal): > 20 g/kg 

Volgens de ervaring van de fabrikant zijn gevaren die de kenmerken overschrijden niet te verwachten 

Informatie over inhoudsstoffen 

Zuiver ethanol: 

Belangrijkste opnamewegen: Bij beroepsmatige blootstelling via luchtwegen, maar ook bij minimaal via 

de huid. In het maagdarmkanaal wordt ethanol praktisch 100% geresorbeerd. 

 

Stofwisseling en afscheiding: 

Geresorbeerd ethanol verdeelt zich in het organisme voornamelijk in waterige compartimenten. Het pe-

netreert de bloed-hersen-barrière en de placenta. Meer dan 90% van de geresorbeerde dosis wordt in de 

lever gemetaboliseerd, de rest wordt onveranderd via de nieren uitgescheiden of uitgeademd. 

 

Acute toxiciteit:  

Toxicologisch effecten: zie hoofdstuk 2.3 

Proefdiergegevens bij eenmalige blootstelling: 

LD50 (oraal, rat) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (inhalatie, rat): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Carcinogeniteit: 

Een langdurige opname van grote hoeveelheden ethanol in de vorm van alcoholische dranken kan bij 

mensen tumoren veroorzaken in de mond-keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever en waarschijnlijk ook 

in de borstklier en darmen. In beroepsmatige context wordt bijdrage aan risico op kanker beschouwd als 

te verwaarlozen. 

b) Mutageniteit: 

Bij onderzoeken met proefdieren zijn mutagene effecten van ethanol eenduidig vastgesteld, waarbij de 

doseringen al duidelijk binnen het giftige bereik lagen. In beroepsmatige context wordt het mutagene po-

tentieel beschouwd als te verwaarlozen. 

c) Reproductieve toxiciteit: 

Bij het aanhouden van de OEL-waarde/BAT-waarde hoeft niet te worden gevreesd voor letselschade bij 

het ongeboren kind. Er bestaat een eenduidig bewezen letselgevaar (alcoholembryopathie) voor het on-

geboren kind na orale inname van een hoge dosis. De ethanolconcentraties in het bloed van de moeder 

waarbij deze effecten optreden, liggen op een zulk niveau dat deze niet wordt bereikt bij de blootstelling 

van luchtwegen in beroepsmatige relevante context. 

d) Gevoeligheid: 

Er zijn geen aanwijzingen voor gevoeligheid. 

e) Carcinogeniteit: 

Er zijn geen aanwijzingen voor carcinogeniteit. 

f) Mutageniteit: 

Er is geen toereikende informatie beschikbaar (microbiologische proeven hadden negatieve of twijfelach-

tige resultaten). 

g) Reproductieve toxiciteit: 

Bij het aanhouden van de OEL-waarde/BAT-waarde hoeft niet te worden gevreesd voor letselschade bij 

het ongeboren kind. 

Overige gegevens: geen 
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12 Ecotoxicologische informatie 

Het product is niet gevaarlijk voor water (WGK 1). 

Er zijn geen verdere gegevens beschikbaar voor het product. 

Voor de zuivere inhoudsstoffen zijn de volgende gegevens beschikbaar: 

Zuiver ethanol: 

Ecotoxicologische effecten: Biologisch licht afbreekbaar. Een bioaccumulatie wordt niet verwacht. Snelle 

abiotische degradatie in de lucht. Heeft in hoge concentraties een schadelijke werking op waterorganis-

men (en de mens). Bij vakkundige omgang zijn geen storingen in zuiveringsinstallaties te verwachten. Zie 

ook hoofdstuk 2.3 

Ecotoxicologische gegevens: 

Vistoxiciteit:   

Vissen:   42 - 14200 mg/ l / 96h; gemiddelde waarde:  11000 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Schaaldieren: LC50:1030 - 1190 mg/ l / 48h; gemiddelde waarde: 1110 mg / l / 48h [GESTIS] 

Watervlooientoxiciteit:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Bacteriëntoxiciteit: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Algentoxiciteit:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozoën:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Overige gegevens (alle [Merck]): 

BZV5:   0,93 - 1,67 g/g 

CZV:   1,99 g/g 

ThOD:   2,10 g/g 

Biologische afbreekbaarheid: 94%: licht biologisch afbreekbaar (OESO-testrichtlijn 301E) 

Verdeling log P(o/w):  - 0,32 (Een bioaccumulatie wordt niet verwacht.) 

WGK:   1 (licht gevaarlijk voor water) VwVwS bijlage 1 kenmerknr. 96 

Onderzoeksresultaat van PTB-eigenschappen 

Geen PBT- of zPzB-classificatie. 

Andere schadelijke effecten 

er zijn geen gegevens beschikbaar 
 

Zuiver 2-methyl-1-propanol: 

Ecotoxicologische effecten:  

Biologisch licht afbreekbaar. Een bioaccumulatie wordt niet verwacht.  Heeft in hoge concentraties een 

schadelijke werking op waterorganismen. Bij vakkundige omgang zijn geen storingen in zuiveringsinstal-

laties te verwachten. 
 

Ecotoxicologische gegevens: 

Vistoxiciteit:   

Vissen:   1330 - 2030 mg/ l / 96h; gemiddelde waarde: 1510 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Schaaldieren:  LC50: 3720 - 20700 mg/ l / 48h; gemiddelde waarde: 9280 mg / l / 48h [GESTIS] 

Watervlooientoxiciteit: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48h[Merck]  

Bacteriëntoxiciteit:  Fotobacterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 min  

(Microtox-test) [Merck] 

Algentoxiciteit:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48h Merck] 

Protozoën:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 
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Overige gegevens (alle [Merck]): 

BZV:   64% van ThSB / 5d 

CZV:  100% van ThSB  

ThOD:   2060 g/g 

Biologische afbreekbaarheid:  99% / 14d: licht biolog. afbreekbaar (gemodificeerde OESO-screeningtest) 

Verdeling log P(o/w):  0,79 (25 °C, experimenteel) (Een bioaccumulatie wordt niet verwacht.) 

WGK: 1 (licht gevaarlijk voor water) VwVwS bijlage 2 kenmerknr. 131 
 

13 Instructies voor afvalverwerking 

Product: 

Onder inachtneming van de overheidsvoorschriften als afval verwerken. 

Aanbevolen wordt om de precieze afvalsleutel met het afvalverwerkende bedrijf af te spreken. 

Afvalsleutels volgens de afvalverordening (AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung) 

14 06 03* 

Afvalnaam: andere oplosmiddelen en oplosmiddelmengsels 

Met product doordrenkt afval (bijv. opnamematerialen): Afvalsleutel: 15 02 03 

Afvalnaam: Opname- en filtermaterialen, stofdoeken en beschermingskleding met uitzondering 

van materialen die onder 15.02.02* vallen 

(afvalsleutels en benamingen volgens AVV) 

Gereinigde of volledig geleegde verpakkingen 

Niet vervuilde en gereinigde verpakkingen kunnen voor hergebruik worden ingeleverd. Geadviseerd 
schoonmaakmiddel: Water. 

a) Kunststof verpakkingen: 

Afvalsleutel: 15 01 02 Afvalnaam: Kunststof verpakkingen  

b) Metalen verpakkingen:  

Afvalsleutel: 15 01 04 

Afvalnaam: Metalen verpakkingen (afvalsleutels en benamingen volgens AVV) 
 

14 Transportinformatie 

Transport over land ARD/RID (grensoverschrijdend) 

Classificatie 

Klasse: niet van toepassing Gevarennummer: niet van toepassing 

UN-nummer: niet van toepassing Classificatiecode: niet van toepassing 

Benaming van het materiaal 

niet van toepassing 

Gevarenalarm 

niet van toepassing 

Verpakking 

Verpakkingsgroep: niet van toepassing 

Gevarensticker: niet van toepassing 

Opmerking: 

Waterige oplossingen van ethylalcohol tot 24 Vol.- % alcohol vallen niet onder de voorschriften  
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Zeetransport IMDG/GGVSee  

Classificatie 

IMDG-code: niet van toepassing EmS: niet van toepassing 

UN-nummer: niet van toepassing Marine pollutant: niet van toepassing 

Benaming van het materiaal 

niet van toepassing 

Gevarenalarm 

niet van toepassing 

Verpakking 

Verpakkingsgroep: niet van toepassing 

Gevarensticker: niet van toepassing 

Opmerking: 

Waterige oplossingen van ethylalcohol tot 24 Vol.- % alcohol vallen niet onder de voorschriften  
 

Luchtransport ICAO-TI en IATA-DGR 

Classificatie 

Klasse: niet van toepassing 

UN-nummer: niet van toepassing 

Benaming van het materiaal 

niet van toepassing 

Gevarenalarm 

niet van toepassing 

Verpakking 

Verpakkingsgroep: niet van toepassing 

Gevarensticker: niet van toepassing 

Opmerking: 

Waterige oplossingen van ethylalcohol tot 24 Vol.- % alcohol vallen niet onder de voorschriften  
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15 Wettelijke voorschriften 

Wettelijk verplichte informatie voor de stof of het mengsel 

Verordening van het Europese Parlement en de raad (EG) nr. 1272/2008 van 16 december 2008 betref-

fende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen, en over de wijziging van verordening (EG) nr. 

1907/2006 verordening (EG) nr 453/2010 van de Europese Commissie, ter wijziging van de verordening 

van het Europese Parlement en de Raad (EG) nr. voor de registratie, beoordeling, toelating en begren-

zing van chemische stoffen (REACH), wetnummer 258/200 over de bescherming van de openbare ge-

zondheid geformuleerd in latere voorschriften van de regeringsverordening nr. 361/2007, ter bepaling van 

de voorwaarden voor de bescherming van de gezondheid van werknemers op de werkplaats. Wet-nr. 

356/2003, over chemische stoffen en preparaten geformuleerd in latere wetgevingen. 

Veiligheidsbeoordeling 

Veiligheidsbeoordelingen voor stoffen in deze preparatie zijn niet uitgevoerd. 

Landelijke voorschriften Duitsland 

Gevaarklasse voor water 

Klasse (WGK): 1 licht gevaarlijk voor water (zelfclassificatie) 

Technische handleiding lucht (TH-lucht) 

Cijfer 5.2.5:   Organische stoffen, met uitzondering van poederachtige stoffen: 

Max. massaconcentratie: 50 mg/m3 of max. massastroom: 

0,50 kg/h (berekend als totaal-koolstof) 

Storingsverordening (12. BImSchV) 

Bijlage I - nr. 7b:   Hoeveelheidsdrempelwaarde: Groep 1 : 5.000.000 kg;  

Groep 2 : 50.000.000 kg  

Oplosmiddelverordening (31. BImSchV) 

VOC-gehalte <24,5% 

Overige voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen: 

Werkbeperkingen volgens de 94/33/EG-richtlijn Bescherming van jongeren op het werk. 

Informatieblad BG-Chemie: BGI 621: Oplosmiddel 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (Aansprakelijksheidsrecht van eerdere 

verplichtingen) 

Wij verklaren hiermee, naar beste weten, dat dit product geen chemische stoffen in een dermate hoeveel-

heid bevat, waarvoor volgens de wet meldingsplicht bestaat. 

US Toxic Substances Control Act (Toezichtswetgeving op giftige stoffen) 

Alle bestanddelen van dit product zijn ofwel volgens de TSCA Inventory (lijst gevaarlijke stoffen) uitgevo-

erd, de TSCA Inventory-vereisten conform 40 CFR 720.30 opgenomen, ofwel conform de richtlijn PMN 

Polymer Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Europese lijst oud 

materiaal) 

De bestanddelen van dit product zijn volgens de Europese lijst oud materiaal uitgevoerd resp. volgens de 

vereisten van deze lijst opgenomen. 
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16 Overige informatie 

Lijst van de H-zinnen (volledige tekst) die in hoofdstuk 2 van dit veiligheidsinformatieblad worden 

genoemd 

De volledige tekst van de H-zinnen die in hoofdstuk 2 en 3 worden genoemd. 

Uitleg informatieblad 

Afd. QM (telefoon +49 (0) 2680 / 1810 
 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen van toepassing op de genoemde producten en 

komt overeen met onze huidige kennis en ervaringen, en vormt geen aanspraak op volledigheid. Ze vor-

men geen toezegging van de eigenschappen van het beschreven product. Bij optreden van onvoorzien-

bare effecten of eigenschappen van dit product is het veiligheidsinformatieblad geen vervanging voor de 

consultatie van opgeleide specialisten. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van bestaande 

wetten.  
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