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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 

vennootschap/onderneming. 

1.1. Productidentificatie. 

Handelsnaam: IVANA HOUTLIJM D4 2K VERHARDER 
Artikelnummer:  - IVA0002075 = Ivana houtlijm D4 2 componenten 750gr. (715 gr. lijm incl. 

een tube verharder van 35 gr.); 
 - IVA0002076 = Ivana houtlijm D4 2 componenten 10 kg. (9500 gr. lijm incl. 

een tube verharder van 500 gr.). 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. 
Geschikt gebruik:  Hechtmiddel. 
Niet aanbevolen gebruik: Niet geschikt voor inwendig gebruik. 
Gebruiksbeschrijving:  Product Categorie 1, (PC1 Kleefmiddelen, afdichtmiddelen). 
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. 
Identificatie onderneming:  Ivana B.V. 
 Wasbeekerlaan 24 

2171 AE Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com 
 
Inlichtingengevende sector: Telefoon: +31 (0) 252 220940  
 E - mail: info@ivana.com  
 Werkuren 
 (werkdagen):  09:00-17:30 uur. 
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen. 
Nederland:  Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC):  +31 (0) 30 247 88 88 
België:  Nationaal Gifcentrum:     +32 (0) 70 245 245 

 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren. 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel. 
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: 
Eye Dam. 1 H318 
Ox. Sol. 3 H272 
 
2.2. Etikettenelementen 

Gevarenpictogrammen:   
Signaalwoord: Gevaar. 
Gevarenaanduidingen:  
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
Voorzorgsmaatregelen:  
(P101 Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket 

meenemen). 
(P102 Buiten bereik van kinderen houden). 
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 
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andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming 
 dragen. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

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

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk 

afval. 
 
Gevaarbepalende componenten voor de  
etikettering:  Aluminiumnitraat. 
 
2.3. Andere gevaren. Bevat aluminiumnitraat, werknemers die zwanger zijn of borstvoeding 

geven mogen niet worden verplicht arbeid te verrichten met deze stof 
volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit. Blootstelling van (zwangere) 
vrouwen voorkomen. 

 Personen met maagaandoeningen en kinderen reageren gevoeliger dan 
anderen op contact met deze stof. Iemand die overgevoeligheids-
verschijnselen heeft gekregen door blootstelling aan aluminiumnitraat dient 
in de toekomst elke blootstelling aan deze stof te vermijden. 

 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
PBT:  Nee. 
zPzB:  Nee. 

 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 

3.1. Stoffen  Niet van toepassing. 
 
3.2. Mengsels 
Chemische omschrijving: Preparaat op basis bevat o.a. onderstaande (gevaarlijke) inhoudsstoffen 
 en/of stoffen met een blootstellingsgrens. 
 
Gevaarlijke inhoudsstoffen.  
 
Aluminiumnitraat 
CAS#: 13473-90-0 (watervrije vorm) 
EG#:  236-751-8 (watervrije vorm) 
REACH reg.#: 01-2119979577-14 
Gehalte (W/W): 50 - 100 % 
Gevaar, 1272/2008/EG: Eye Dam. 1; H318 -  Ox. Sol. 3; H272 
 
De volledige tekst van de genoemde H- en EUH- zin(nen) vindt u in rubriek 16. 

 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen. 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen. 
Algemeen:   Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. 
Contact met de ogen: Voorzichtig afvegen. Verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen 

onmiddellijk met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) 
met water spoelen. Blijven spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces. 
Een (oog -) arts raadplegen.  

Contact met de huid: Verwijder direct de besmette kleding. Was de huid die met het product in 
aanraking is gekomen direct en grondig met water en zeep en vervolgens 
met langdurig (minimaal 20 minuten) lauwwarm water of neem een douche. 
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Inslikken: Mond laten spoelen, uitspugen. Zelf geen braken opwekken (enkel onder 
direct toezicht van een arts). Bij bewusteloosheid in de stabiele zijligging 
brengen. Maak strak zittende kleding los, zoals een overhemd, das, riem of 
ceintuur. Rust. Raadpleeg direct een arts of spoedeisende medische hulp. 

Inademen van aerosol of damp 
in hoge concentraties: Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden, laten uitrusten in een 

halfzittende houding, bij ademhalingsmoeilijkheden medicinale zuurstof aan 
het slachtoffer geven. Geen eten of drinken geven. Mond op mond 
beademing als de inademing is gestopt. Een arts raadplegen. 

 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten. 
Na het inademen: Prikkeling, keelpijn en hoesten, kortademigheid. Werkt matig irriterend op 

de ogen en de bovenste luchtwegen. Veroorzaakt irritatie aan de 
ademhalingsorganen. Keelpijn, hoesten, kortademigheid. Kan de nieren, de 
lever en het centraal zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Symptomen 
omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, 
slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. 

Na huidcontact: Prikkeling, roodheid. Huidcontact kan door beschadiging én 
overgevoeligheid eczeem veroorzaken. Kan huidirritatie veroorzaken. 

Na oogcontact: Roodheid en pijn, hoornvliesbeschadiging. Onherstelbare schade. 
Na inslikken: Prikkeling van lippen, mond en keel, buikpijn, bloederig braaksel en/of 

diarree, blauwe lippen of nagels, zwaktegevoel. Het inslikken van grote 
hoeveelheden nitraat, kan leiden tot bloedschade. 

 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling. 
Aanvullende medische behandeling:  Symptomen behandelen en ondersteunende therapie volgens 

voorschrift.  Bij vergiftiging van dit product is specifieke medische hulp 
noodzakelijk. Benodigde middelen naast 100% zuurstof, specifieke antidota 
zoals methyleenblauw met gebruiksaanwijzingen.  

    Het methemoglobinegehalte kan worden bepaald en toediening van 
specifieke antidota (methyleen- of toluïdineblauw) kan worden overwogen. 
Vraag of de arts contact met het vergiftiging informatie centrum (zie rubriek 
1) contact op wil nemen voor aanwijzing omtrent (verdere) behandeling. 

 
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen. 

 5.1. Blusmiddelen. 
Geschikte blusmiddelen: Polyvalent schuim. koolstofdioxide (CO2), poeder, waternevel. Schuim. 

Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. 
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Geen sterke waterstraal gebruiken. 
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt. 
Bijzondere gevaren: Niet brandbaar, echter bevordert brand van andere stoffen. Bij een brand 

kunnen schadelijke en giftige dampen vrijkomen. 
Bij een brand kan vrijkomen: Aluminiumoxide en stikstofdioxide. Veroorzaakt een dikke zwarte rook. 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden. 
Bescherming van brandweerlieden: Bij brandbestrijding is mond - en neusbescherming met 

onafhankelijke luchttoevoer (persluchttoestel) en volledige (chemisch) 
beschermende kleding verplicht. Inzet van getraind personeel die bekend is 
met de risico’s van dit product. Na de inzet de uitrusting reinigen (douches, 
kleding zorgvuldig reinigen en controleren). 

Aanvullende gegevens: Bevat aluminiumnitraat welke bij verontreiniging aanleiding kan geven tot 
broei en brand. Verpakking koel houden door spuiten met water. Sproei 
water vanuit een beschermde positie tot de houder koel wordt. Lading niet 
verplaatsen indien aan hitte blootgesteld. Toxische gassen verdunnen met 
verneveld water. Bluswater opvangen om schade aan het milieu te 
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voorkomen. 

 
 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures. 
 Houd toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen inclusief chemiepak, filtermasker met filtertype P2 
en gelaatsscherm met veiligheidsbril, tijdens het opruimen van een 
aanzienlijke morsing. Adem de dampen of stof gevormd van het materiaal 
niet in. Ventileer het gebied. Bij grotere hoeveelheden: gevarenzone 
onmiddellijk ontruimen en (laten) afzetten. Verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Vanwege brandgevaar (en explosiegevaar) 
verontreinigde kleding spoelen met veel water. Raadpleeg een deskundige. 

 
6.2. Milieu voorzorgsmaatregelen. 
 Passende maatregelen nemen om verspreiding in het milieu te voorkomen. 

Vanwege de pH-waarde van het product is neutralisatie noodzakelijk 
alvorens het afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties af te voeren. 
Morsing op een poreuze ondergrond kan grondwaterverontreiniging 
veroorzaken. 

 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal. 
 Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare 

absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeenaarde. 
Handhaaf de veiligheidsvoorschriften bij het verwijderen van het materiaal. 
Gescheiden van ander materiaal bewaren. 

 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken. 
 Informatie inzake veilig gebruik - zie rubriek 7. Informatie inzake 

persoonlijke beschermingsuitrusting - zie rubriek 8. Informatie inzake 
berging - zie rubriek 13. 

 
 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag. 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel. 
Hantering: De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen 

dienen in acht te worden genomen. De handen en andere blootgestelde 
huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, 
roken of het werk verlaten. Voor een goede ventilatie zorgen in de 
verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. 
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

 Strenge hygiëne vereist. Na het werken met dit product handen grondig 
wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken. Houd de verpakking goed gesloten. Gebruikte verpakkingen 
voorzichtig openen. Originele verpakking handhaven. 

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen zoals open 
vuur/warmte. Niet roken. Materiaal bevordert brand van andere stoffen. 
Verontreinigd product (bv. poetsdoeken) kan aanleiding geven tot broei en 
brand. Brand en/of explosie kan ook na verloop van tijd optreden. 

 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten. 
Opslag:  Ventilatie over de vloer. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking 

bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Ook indien buiten 
gebruik, vaten gesloten houden. Geopende verpakkingen dienen na 
gebruik zorgvuldig te worden gesloten om lekkage te voorkomen.  

Verpakkingsmateriaal:  Verpakkingsmateriaal, geschikt:  Originele verpakking. 
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 Verpakkingsmateriaal, ongeschikt: Overig. 
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Voorkom hoge temperaturen, direct zonlicht en 

ontstekingsbronnen. Tanks ondoordringbaar gesloten houden. 
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Separaat van voedingsmiddelen en genotsmiddelen. Gescheiden 

van brandbare stoffen, reductiemiddelen en sterke basen, goed gesloten. 
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Aanbevolen opslagtemperatuur, kamertemperatuur. 
Houdbaarheid: 365 dagen. 
 
7.3. Specifiek eindgebruik.  Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 
 

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

8.1. Controleparameters.  
Naam bestanddeel Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen Nederland  
 (MAC – lijst, controle 2017). 
Aluminium pyropoeders TGG-8 uur  5 mg/m3 (voorheen NL grenswaarde) 
 

Gevaarlijke inhoudsstoffen met DN(M)EL (bron ECHA): 

Product informatie:  
CAS#: 13473-90-0 
Aluminiumnitraat 

Blootstelling Waarde Eenheid Populatie /  
Effecten 

DN(M)EL Korte termijn 
dermaal 

- mg/kg bw/dag Werknemers  
Lokaal 

DN(M)EL Korte termijn 
inademing 

- mg/m3  Werknemers 
Lokaal 

DN(M)EL Korte termijn 
dermaal 

- mg/kg bw/dag Werknemers  
Systemisch 

DN(M)EL Korte termijn 
inademing 

- mg/m3  Werknemers 
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn  
dermaal 

0,34 mg/kg bw/dag Werknemers 
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn  
inademing 

0,5 mg/m3 Werknemers  
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn 
dermaal 

- mg/kg bw/dag Werknemers  
Lokaal 

DN(M)EL Lange termijn  
inademing 

- mg/m3  Werknemers  
Lokaal 

DN(M)EL 
 

Korte termijn 
dermaal 

- mg/kg bw/dag Gebruikers  
Lokaal 

DN(M)EL 
 

Korte termijn 
inademing 

- mg/m3 Gebruikers  
Lokaal 

DN(M)EL 
 

Korte termijn 
dermaal 

- mg/kg bw/dag Gebruikers  
Systemisch 

DN(M)EL 
 

Korte termijn 
inademing 

- mg/m3 Gebruikers  
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn 
dermaal 

0,2 mg/kg bw/dag Gebruikers  
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn 
inademing 

0,12 mg/m3 Gebruikers  
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn 
oraal 

0,2 mg/kg bw/dag Gebruikers  
Systemisch 

DN(M)EL Lange termijn 
dermaal 

- mg/kg bw/dag Gebruikers 
Lokaal  

DN(M)EL Lange termijn 
inademing 

- mg/m3  Gebruikers 
Lokaal 

 

Gevaarlijke inhoudsstoffen met PNEC (bron ECHA): 

Product informatie:  
CAS#: 13473-90-0 
Aluminiumnitraat 

Waarde Eenheid Compartiment 
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PNEC 0,001 mg/l Zoet water 

PNEC 0,0001 mg/l Zout water 

PNEC 0,00075 mg/l Onderbroken vrijkomend 

PNEC 20 mg/l STP (rioolwaterzuivering) 

PNEC 0,003 mg/kg dwt Sediment zoet water 

PNEC 0 mg/kg dwt Sediment zout water 

PNEC - - Lucht 

PNEC 0 mg/kg wwt Bodem 

PNEC Geen  
bioaccumulatie 
potentiaal 

mg/l Oraal  

 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling. 
Persoonlijke bescherming:  Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Draag geschikte beschermende 

kleding waardoor direct contact met het product wordt voorkomen. Na het  
werken met dit product de handen wassen. Aanraking met de ogen en de 
blootstelling aan de huid vermijden. 

Mond – en neusbescherming: Bij voorkeur in goed geventileerde ruimten toepassen. Indien 
luchtverversing niet voldoende is om stof/damp onder de MAC-waarde te 
houden, moet een geschikte ademhalingsbescherming worden gedragen 
(EN 149 filtertype FFP2). 

 
Huid en lichaam: Draag geschikte beschermende werkkleding (bv. EN 13034 type PB [6]) 

beschermende kleding voor eenmalig gebruik of dik katoen en 
handschoenen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Als het 
product in aanraking komt met de huid, dan moet deze grondig worden 
gewassen. 

 
Handen: Voor werkpauzes en bij beëindiging van het werk handen (en / of gezicht) 

grondig wassen. Draag beschermende handschoenen bij langdurig en 
herhaald huidcontact bv. butylrubber 0,7 mm of PVC 0,7 mm laagdikte voor 
doorbraaktijd > 480 minuten, niveau 6 (EN 374). Afsluitende crèmes 
kunnen worden toegepast om aan het product blootgestelde huidgedeelten 
te beschermen. Gebruik deze crèmes echter niet na blootstelling.  

Ogen: Veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166), specifiek bij spat gevaar of 
gelaatsscherm. 

 
  
Beheersing van  
milieublootstelling: Resten van het product niet in het milieu laten komen. 

 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen. 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen. 
Voorkomen: Vloeistof (pasta). 
Kleur:  Geel. 
Geur: Karakteristiek. 
Geurdrempelwaarde: Geen gegevens beschikbaar.  
pH: 3. 
Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald, van zuiver aluminiumnitraat ca. 73 °C (schijnbare smeltpunt 

door verlies van kristalwater). 
Beginkookpunt en  
kooktraject: ≥ 100 °C. 
Vlampunt:  Niet bepaald. 
Verdampingssnelheid:  Niet bepaald. 
Ontvlambaarheid  
(vast, gasvormig):  Niet brandbaar. 
Explosiegrenzen: Niet van toepassing. 
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Dampspanning: Niet bepaald. 
Dampdichtheid: Niet bepaald. 
Relatieve dichtheid: Niet bepaald. 
Oplosbaarheid:  In water:  Niet bepaald. 
 Anders:  Niet bepaald. 
Verdelingscoëfficiënt 
(n-octanol/water):  Niet bepaald. 
Zelfontbrandings- 
temperatuur: Niet bepaald. 
Ontledingstemperatuur: Niet bepaald. 
Viscositeit: 1 mPa.s. 
Ontploffingseigenschappen: Niet bepaald. 
Oxiderende eigenschappen: Niet bepaald. 
 
9.2. Overige informatie. Geen gegevens. 

 
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit. 

10.1. Reactiviteit.  Materiaal ontleedt in heet water bij verhitting boven 135 °C onder vorming 
van aluminiumoxide en stikstofdioxide en onder vorming van zuurstof dat 
brand bevorderend werkt. 

 
10.2. Chemische stabiliteit. Stabiel onder normale omstandigheden. 
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties. 
 Geen in normale omstandigheden. De oplossing in water is een matig sterk 

zuur, reageert heftig met basen en is corrosief. 
 
10.4. Te vermijden omstandigheden. 
 Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage 

temperaturen. 
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen. 
 Gescheiden houden van sterk alkalische en sterk zure materialen.  
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten.  
    Niet waarschijnlijk bij de aanbevolen opslag temperatuur en normaal 

gebruik. Bij verbranding: vorming van giftige gassen/dampen: 
koolmonoxide, kooldioxide, aluminiumoxide en stikstofdioxide. 

 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie. 

11.1. Informatie over toxicologische effecten. 
Acute toxiciteit vanuit de componenten. 
 
Product informatie:  Aluminiumnitraat. 
LD50 (oraal, rat):  2060 mg/kg (OECD 401). 
LC50 (inhalatie, rat):  - 
LD50 (dermaal, konijn):  > 5000 mg/kg (OECD 402). 
 
De nu volgende beoordeling van de gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op een beoordeling van 
de verschillende bestanddelen van het product. 
 
Primaire aandoening. 
Werking op de ogen: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
Werking op de huid: Prikkelend, licht irriterend. 
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Mutageniteit van de  
geslachtscellen: Niet geclassificeerd.  
Reproductieve en  
ontwikkelingstoxiciteit: Niet geclassificeerd. Overdracht via moedermelk is mogelijk. Zie rubriek 15. 
Overgevoeligheid:  Niet geclassificeerd. Bevat aluminiumnitraat; een persoon die 

overgevoeligheidsverschijnselen heeft gekregen door blootstelling aan 
aluminiumnitraat dient in de toekomst elke blootstelling aan deze stof te 
vermijden. Zie rubriek 15. 

CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de  
voortplanting): Niet geclassificeerd. 
Overige informatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie. 

12.1. Toxiciteit. 
Ecotoxiciteit vanuit de componenten. 
 
Product informatie:  Aluminiumnitraat. 
LC50 (vis, 96 uur): > 0,105 mg/l (danio rerio, OECD 203, read-across). 
NOEC (ongewervelde, 60 d):  14 µg/l (salvelinus fontinalis, EPA-60013-80-049, read-across). 
EC50 (algen, 72 uur): 14 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201). 
EC10 (bacteriën, 1,5 uur): > 1000 (actief slib, OECD 209). 
 
De nu volgende beoordeling van de gevaren voor het milieu is gebaseerd op een beoordeling van de 
verschillende bestanddelen van het product. 
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid. 
 Geen gegevens beschikbaar. Deels anorganisch. 
 
12.3. Bioaccumulatie. Geen gegevens beschikbaar. 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem. Geen aanvullende informatie beschikbaar.  
 
Verdere ecologische informatie. 
Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL): mengselindeling ABM klasse A1. 
 Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein. 

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling. 
 Het product voldoet niet aan alle beoordelingscriteria voor persistentie, 

bioaccumulatie en toxiciteit, en wordt daarom niet beschouwd PBT of zPzB 
te zijn. 

 
12.6. Andere schadelijke effecten. 
 Deze stof heeft mogelijk nadelige effecten op het watermilieu. Voorkom 

lozing in het milieu. 

 
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering. 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden. 
Afval: Kan met inachtneming van de voorschriften van de plaatselijke instanties 

naar een gecontroleerde verbrandingsinstallatie worden gebracht. De 
productie van afvalstoffen moet worden voorkomen of zoveel mogelijk 
worden teruggebracht. Indien dit niet mogelijk is, dan vernietigen in een 
erkende verbrandingsinstallatie, waarbij de rookgassen en andere giftige  
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 verbrandingsproducten worden gewassen en geneutraliseerd. Afval, ook in 
kleine hoeveelheden, mag nooit gestort worden in rioleringen of geloosd 
worden naar oppervlaktewater. 

Eural code voor afvalverwerking: 08 01 13*. AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN 
GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN 
DRUKINKT, afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) 
en verwijdering van verf en lak; slib van verf of lak dat organische 
oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Geklasseerd als 
gevaarlijk afval. 

 
Niet gereinigde verpakkingen. 
Aanbeveling: Uitsluitend na voorafgaand onschadelijk maken of uitreageren van de op 

de wand achtergebleven productresten. In Nederland separaat  
verwijderen.  

Eural code voor verpakking: 15 01 02. VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, 
FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS 
GENOEMD), verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk 
verpakkingsafval); kunststofverpakking. 

 
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer. 

Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend). 

  
ADR/GGVSEB klasse:          5.1 
Gevarenidentificatienummer: - 
UN-nummer:                         3098 
Verpakkingsgroep: III 
Etiket: 5.1 + 8 
Bijzondere kenmerking: - 
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen  
van de VN:          OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. (bevat aluminiumnitraat) 
Tunnelbeperkingscode: E 
Opmerking: Leverancier maakt in bepaalde omstandigheden gebruikt van de 
 volledige vrijstelling conform Limited Quantity maximale netto hoeveelheid 

per binnenverpakking 5 L. 
 
Vervoer per binnenschip ADN/ADR. 
ADN/R-klasse:  5.1 
UN nummer: 3098 
Milieugevaarlijke stoffen: - 
 
Vervoer per zeeschip IMDG.  
IMDG-klasse:  5.1 
UN nummer: 3098 
Label: 5.1 + 8 
Verpakkingsgroep:      III 
Maximale hoeveelheid: 5 l 
EmS-nummer: F-A, S-Q 
Stuwing en scheiding: Categorie B. Categorie B. Zo droog als praktisch mogelijk houden. "Niet in 

eenzelfde ruimte met" poedervormige metalen, ammoniumverbindingen, 
cyaniden en waterstofperoxide. 

Marine verontreinigend: No 
Juiste technische benaming: Oxidizing liquid, corrosive n.o.s. (contains aluminium nitrate) 
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Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR.  
ICAO/IATA-klasse: 5.1 
UN-nummer: 3098 
Label: 5.1 + 8 
Verpakkingsgroep:      III 
Juiste technische benaming: Oxidizing liquid, corrosive n.o.s. (contains aluminium nitrate) 
 
14.1. VN-nummer. 3098. 
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN. 
 OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. (bevat aluminiumnitraat) 
 
14.3. Transportgevarenklasse(n). 
 5.1 
 
14.4. Verpakkingsgroep. III 
 
14.5. Milieugevaren. Nee. 
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker. 
Waarschuwing:  Niet brandbaar, doch bevordert brand van andere stoffen. 
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code. 
 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 
 

RUBRIEK 15: Regelgeving. 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het  
mengsel. 
Nationale voorschriften: 
Gevaarklasse v. water:  Waterbezwaarlijkheid (NL): mengselindeling ABM klasse A1. 
PGS (NL):   Van toepassing is PGS 15 de publicatiereeks gevaarlijke stoffen, de richtlijn 

voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Een ondergrens of 
vrijstelling van 50 kg of liter is van toepassing voor opslag in een inrichting. 
In geval van transportverpakking onder het regime van gelimiteerde 
hoeveelheden (LQ) verdubbelt deze hoeveelheid verder de PGS 8 
Organische peroxiden: Opslag (referentie 
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl). 

SZW (NL):   SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Uitgave 
Staatscourant Nr. 37689, 3 juli 2017. 

    Het product bevat aluminiumverbindingen, oplosbaar (aluminiumnitraat) 
welke is opgenomen in de Nederlandse lijst van kankerverwekkende, 
mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW en de niet-
limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen als categorie 1B 
voor de voortplanting en borstvoeding als zijnde kan de vruchtbaarheid 
schaden, kan het ongeboren kind schaden en kan schadelijk zijn via de 
borstvoeding. 

KGA (NL):   36. 
LWCA (NL):   KGA categorie VI, 6. 
 

Verwijdering symbool:  
 
EU verordeningen en richtlijnen van invloed op dit mengsel (nog niet direct of indirect vermeld): 

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/
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Richtlijn 89/686/EEG  Persoonlijke beschermingsmiddelen (wordt vervangen vanaf 21 april 2018 
    door verordening (EU) 2016/425). 
Richtlijn 98/24/EG   Risico's van chemische agentia op het werk. 
Verordening (EG) 2008/1272 Betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en  

mengsels. 
Richtlijn 2012/18/EU  Betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 

gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Gevaarlijke stoffen die met naam 
genoemd worden;  bijlage I geen der bestanddelen staat op de lijst. 

    Seveso-categorie P8 OXIDERENDE VLOEISTOFFEN EN VASTE 
STOFFEN. 

    Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor 
lagedrempelinrichtingen 50 t. Drempelwaarde (ton) voor toepassing van 
voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 200 t. 

Verordening (EU) 2015/830  Van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH). 

 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling. 
    Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. 

 
 

RUBRIEK 16: Overige informatie. 

Lijst van relevante H- en EUH- zinnen vanuit rubriek 2 en 3: 
 H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend. 
 H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 Eye Dam. - Ernstig oogletsel. 
 Ox. Sol. - Oxiderende vaste stof. 
 
Historie: Print op: 30 augustus 2017. 
 Vorige uitgave: Geen herziene uitgave. 
 Versie: 1.0. 
 
Informatiebron: 7823, versie 01.13, datum 19.09.2013.  
 
Indeling overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008:  - classificatie op basis van berekeningsmethode, oxidatie vergelijkbare 

receptuur. 
 
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Het veiligheidsinformatieblad 
beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de 
producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker om dit product met zorg te gebruiken en 
de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen.  
 
Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 
 
Afkortingen en acroniemen: 
ADR:  Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road) 

RID:  Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses 
par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of 
Dangerous Goods by Rail) 

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA:  International Air Transport Association 
IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" 
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(IATA) 
ICAO:  International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
P:  Marine Pollutant 
GHS:  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
EC50:  Half maximal effective concentration 
LC50:  Lethal concentration, 50 percent 
LD50:  Lethal dose, 50 percent 
OEL:  Occupational Exposure Limit 
NOEC:  No Observed Effect Concentration 
vPvB:  Very Persistent and Very Bioaccumulative 
PBT:  Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance 
EWC:  European Waste Catalogue 
TGG:  Tijd Gewogen Gemiddelde, grenswaarde behorende bij de MAC waarde 
DNEL:  Derived No-Effect Level 
DMEL:  Derived Minimal Effect Level 
PNEC:  Predicted No-Effect Concentration 

 
IVANA HOUTLIJM D4 2K VERHARDER is een product van Ivana B.V.. 

 


