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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming.
Identificatie van de stof of het preparaat:
Productnaam:
IVANA AMMONIAK
Code:
-

4%

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.
Geschikt gebruik:
Reinigingsmiddel.
Niet aanbevolen gebruik:
Niet geschikt voor inwendig gebruik.
Product categorie:
PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis).
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.
Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG 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.
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.
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Indeling van de stof
of het mengsel:
Skin Irrit. 2; H315 - Eye Dam. 1; H318.
Etikettenelementen en preventieve verklaring
Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
Gevarenaanduidingen:
H315
H318
Voorzorgsmaatregelen:
(P101
(P102
P103
P280
P262
P305 + P351 + P338

Gevaar.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket
meenemen.)
Buiten bereik van kinderen houden.)
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
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gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
NA blootstelling of bij onwel voelen: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen.
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG.
Indeling van de stof
of het mengsel:
Xi; R38, R41.
Etiketteringselementen

Gevarensymbolen:
Classificatie van de
etikettering:
Xi
Irriterend.
Waarschuwingszin(en):
R38
Irriterend voor de huid.
R41
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Veiligheidsadvies(adviezen):
(S2
Buiten bereik van kinderen bewaren.)
S26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Gevaarbepalende componenten voor de
etikettering:
Ammoniak (4%).
Andere gevaren:

Deze waterige oplossing van ammoniak is alkalisch en derhalve voor de
ogen, slijmvliezen en huid irriterend. De geur alleen geeft onvoldoende
informatie over het acute gezondheidsrisico.

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

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
Chemische karakterisering: Mengsel.
Omschrijving:
Waterige oplossing , bevat 4 % ammoniak.
Gevaarlijke inhoudsstoffen.
Ammoniak %
CAS#:
EG#:
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):

1336-21-6
215-647-6
007-001-01-2
01-2119982985-14
2,5 - 5%

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Uitgave:
Handelsnaam:
Blad:
Versie:
Gevaar:
1999/45/EG:
1272/2008/EG:
Nota B:

5 maart 2014
IVANA AMMONIAK 4%
3 van 11
1.0
C; R34 - N; R50
Skin Corr. 1B; H314 - Aquatic Acute 1; H400
Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen
met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze
oplossingen moeten derhalve, overeenkomstig het aan iedere concentratie
verbonden gevaar, van verschillende etiketten worden voorzien.

De volledige tekst van de genoemde R-, H- en EUH- zin(nen) vindt u in rubriek 16.
Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004: ammoniak < 5 %.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.
Algemene informatie :
Zelfbescherming van de eerste helper.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Contact met de ogen:
Het niet-verwonde oog beschermen. Het oog met water spoelen.
Vervolgens verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen onmiddellijk
met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) met lauwwarm
spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces.
Aansluitend een (oog - ) arts raadplegen.
Contact met de huid:
Afspoelen (nooddouche). Verwijder vervolgens de besmette kleding. Was
de huid die met het product in aanraking is gekomen direct en langdurig
(10 minuten) met veel water en aansluitend met water en zeep. Een
(huid -) arts raadplegen indien symptomen optreden.
Inslikken:
Mond laten spoelen (uitspugen). Water laten drinken (ca. 200 ml.) geven.
Geen braken opwekken. Een brakende persoon, die op de rug ligt, op zijn
zij draaien. Bij braken het hoofd van de brakende persoon laaghouden. Bij
inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Bij bewusteloosheid in de stabiele zijligging brengen. Maak strak zittende
kleding los, zoals een overhemd, das, riem of ceintuur. Rust.
Inademen van aerosol of damp
in hoge concentraties:
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in
te houden. Bij klachten persoon in de frisse lucht brengen, warm houden,
laten uitrusten in een halfzittende houding, bij ademhalingsmoeilijkheden
medicinale zuurstof aan het slachtoffer geven. Een arts raadplegen na
hoge blootstelling of indien de verschijnselen niet op korte termijn
verdwijnen.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.
Na het inademen:
Voortdurende inademing kan tranen, keelpijn en hoesten, moeizaam
ademen, kortademigheid, ademnood veroorzaken. Inademing van damp
en/of nevel kan longoedeem veroorzaken, echter uitsluitend na
verschijnselen van bijtende effecten op de slijmvliezen van ogen en/of
hogere luchtwegen. Absorptie van ammoniak vindt grotendeels plaats in de
bovenste luchtwegen (de neus). Inademing van grote hoeveelheden kan
stembandoedeem veroorzaken. Kans op aandoening van de longen bij
inademing van hoge concentraties.
Na huidcontact:
Veroorzaakt huidirritatie. Roodheid en pijn, branderig gevoel, blaren.
Na oogcontact:
Irritatie, irreversibele schade. Tranenvloed, slecht zien, ernstige
brandwonden.
Na inslikken:
Irritatie van slijmerige membranen in de mond, de farynx, de slokdarm en
het maagdarmkanaal. Blaren op de lippen en in de mond, maagkrampen,
misselijkheid, braken, diarree, keelpijn.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.
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Aanvullende medische behandeling: Bij vergiftiging door deze stof (mengsel) is specifieke eerste hulp
noodzakelijk. Laat arts zo nodig het NVIC (+31 (0) 30 2748888,) of het
Belgisch Antigifcentrum (+32(0) 70 245245) bellen voor aanwijzingen over
verdere behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen.
Blusmiddelen.
Geschikte blusmiddelen:

Het product is niet brandbaar. Brandblusmaatregelen op omgeving
afstemmen.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Een directe waterstraal kan ineffectief zijn.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.
Bijzondere gevaren:
Door brand in de omgeving is het ontstaan van gevaarlijke dampen
mogelijk. Bij een brand kunnen irriterende dampen vrijkomen. De damp is
lichter dan lucht. De damp / lucht mengsels zijn brandbaar echter moeilijk
te ontsteken.
Bij een brand in de omgeving kan vrijkomen:
Ammoniak.
Stikstofoxide (NOx).
Advies voor brandweerlieden.
Bescherming van brandweerlieden: Bij brandbestrijding is mond - en neusbescherming met
onafhankelijke luchttoevoer (persluchttoestel) en volledige 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:
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering
terechtkomen. De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal
koelen. Het verwarmen veroorzaakt een stijging van druk, risico om te
barsten. Gassen/dampen/nevel met watersproeistraal neerslaan.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Verwijder alle ontstekingsbronnen en hitte bronnen. Niet roken.
Houdt toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen. Bij blootstelling aan dampen / dampen / aerosol
adembescherming toepassen. Gas / dampen / aerosol niet inademen.
Ontruim de gevarenzone, niet in de windrichting staan om inademing van
dampen te voorkomen. Ventileer het gebied. Personen in veiligheid
brengen.
Milieu voorzorgsmaatregelen: Het geconcentreerde product niet in de riolering laten komen. Indien het
product meren, rivieren of de riolering vervuilt of de bodem of beplanting
heeft verontreinigd, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen
in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels. Morsing op een
poreuze ondergrond kan grondwaterverontreiniging veroorzaken.
Reinigingsmethoden:

Voor voldoende ventilatie zorgen. Vang voor zover mogelijk de
weglekkende en de gemorste vloeistof op in afsluitbare vaten. Plaats de
containers in een goede geventileerde ruimte. De overblijvende vloeistof in
zand, aarde, vermiculiet of ander niet brandbaar absorptiemiddel laten
absorberen en naar een veilige plaats voeren. Inzamelen in geschikte
vaten voor afvalverwijdering. Spoel de restanten weg met veel water.

Verwijzing naar andere rubrieken: Informatie inzake veilig gebruik - zie rubriek 7. Informatie inzake
persoonlijke beschermingsuitrusting - zie rubriek 8. Informatie inzake
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berging - zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag.
Hantering.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: De bij de omgang van
chemicaliën gebruikelijke voorzorgmaatregelen dienen in acht te worden
genomen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en
aan het einde van het werk handen wassen. Containers gesloten houden
wanneer niet in gebruik, ammoniak verdampt bij kamertemperatuur.
Voorkom de inademing van damp. Gebruik enkel bij adequate ventilatie.
Vermijd oogcontact en direct huidcontact. Niet met water verdunnen
(versnelt de verdamping van ammoniak). Niet eten, drinken of roken tijdens
gebruik.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Het product is niet brandbaar. Geen bijzondere
maatregelen noodzakelijk.
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.
Opslag:
Gesloten verpakking bewaren op een goed geventileerde plaats. Vorstvrij
opslaan. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Geopende
verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te
voorkomen.
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Opslag zo mogelijk in de originele container.
Loogbestendige vloer voorzien. Vloerkuip zonder afvoer voorzien. In
gesloten verpakking. Indien tanks of vaten, die ammonia bevat hebben,
gespoeld worden met water, dienen deze in ruime mate belucht te worden
(implosiegevaar).
Verpakkingsmateriaal, geschikt: Originele verpakking.
Verpakkingsmateriaal, ongeschikt: Geen gegevens.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet - en drinkwaren en van diervoeder.
Niet opslaan samen met andere producten die gevaarlijke chemische
reacties kunnen veroorzaken. Zie rubriek 10.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking
bewaren. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Tank op een
goed geventileerde plaats bewaren. Achter slot bewaren of alleen
toegankelijk voor deskundige of diens gevolmachtigde bewaren. Achter slot
en niet toegankelijk voor kinderen bewaren. Zie rubriek 15 (PGS12).
Opslagtemperatuur:
Aanbevolen opslagtemperatuur
5 - < 30 °C.
Specifieke toepassing(en):

-

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.
Controleparameters.
Grenswaarden voor blootstelling.
Naam bestanddeel

Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen Nederland
(MAC – lijst, controle 2014).

Ammoniak

TGG 8 uur

3

20 ppm (14 mg/m )
(leverancierswaarde op basis Belgische waarde)
Reukherkenning is mogelijk bij 1 - 5 ppm.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling.
Persoonlijke bescherming: Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Gassen / dampen / aerosol niet
inademen. Draag geschikte beschermende kleding waardoor contact met
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het product wordt voorkomen. Zorg voor een geschikte luchtverversing,
bestaande uit bronafzuiging en een goede ruimtelijke ventilatie.
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten na verontreiniging grondig
worden gereinigd.
3
Mond – en neusbescherming: Adequate ventilatie (ruimte ventilatievoud > 1, > 449 m / l) , indien
mogelijk aangevuld met bronafzuiging. Adembescherming enkel bij damp-,
aërosol- of nevelvorming en/of indien de afzuiging niet aan de norm
voldoet, gebruik adembescherming (filter type K).
Huid en lichaam:
Draag geschikte beschermende kleding (het aanbeveling een overall van
kunststof of een jas en broek van voor vloeistof ondoordringbaar weefsel te
dragen), short, laarzen, handschoenen en een beschermingsmiddel voor
de ogen / voor het gezicht. Loogbestendige beschermingskleding.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Handen:
Draag beschermende handschoenen bij kans op huidcontact, gebruik bij
langdurige of herhaalde omgang handschoenen: butyl (> 0,7 mm), nitril (>
0,11 mm), butylrubber (> 0,3 mm), chloropreenrubber (> 0,6 mm).
Beschermcrèmes kunnen helpen bij het beschermen van de blote huid. Na
huidcontract grondig wassen.
Ogen:
Veiligheidsbril (EN 166), indien spatten of nevelvorming mogelijk is.
Oogdouche.

Beheersingsmiddelen voor
milieublootstelling:

Lekkage van het materiaal moet worden gestopt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.
Fysische toestand:
Vloeistof.
Kleur:
Helder.
Geur:
Ammoniakachtig.
Geurdrempelwaarde:
Geen gegevens beschikbaar.
pH:
11 (bij 20 °C).
Smeltpunt/smeltbereik:
Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik: 102 °C.
Vlampunt:
Geen gegevens beschikbaar.
Ontstekingstemperatuur:
Geen gegevens beschikbaar.
Verdampingssnelheid:
Niet bepaald.
Ontvlambaarheid
(vast, gasvormig):
Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Explosie grenzen:
De explosiegrenzen in de lucht zijn 15 tot 29 vol.%.
De minimum ontstekingstemperatuur bedraagt 630 °C.
Dampdruk:
23 hPa (bij 20 °C).
Dampdichtheid:
1,2 (lucht = 1).
Relatieve dichtheid:
0,996 (water = 1).
Oplosbaarheid:
Oplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt
(n-octanol/water):
Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur:
Geen gegevens beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:
Niet bepaald.
Viscositeit:
Niet bepaald.
Overige informatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit.
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Reactiviteit:

Kan heftig reageren met zuren.

Chemische stabiliteit:

Stabiel bij kamertemperatuur in gesloten verpakking. Geen afbraak bij
gebruik volgens voorschrift. Vermijd hoge temperaturen (> 30 °C) en
verhitting. Geen ontleding bij gebruik, opslag en handling volgens
voorschrift. Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.

Mogelijke gevaarlijke
reacties:

Te vermijden
omstandigheden:

Het product is in zijn geleverde vorm niet vatbaar voor stofexplosie; de
verrijking met fijn stof zorgt evenwel voor stofexplosiegevaar.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Voorkom verdamping in
niet geventileerde omgeving. Een voor de gezondheid gevaarlijke
concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij ca. 20 °C
zeer snel worden bereikt.

Chemisch op elkaar inwerkende
materialen:
De damp is lichter dan lucht. Vormt met halogenen, kwik- en zilveroxide
slaggevoelige verbindingen. De oplossing is een matig sterke base,
reageert heftig met zuren en is corrosief o.a. ten opzichte van aluminium,
koper en zink. Tast vele metalen aan onder vorming van waterstof.
Gevaarlijke
ontledingsproducten:

Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke
ontledingsproducten gevormd. Bij brand kunnen gevaarlijke
ontledingsproducten worden gevormd zoals: Ammoniak, stikstofoxiden
(NOx).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie.
Acute toxiciteit vanuit de componenten.
Product informatie:
LDL0 (oraal, mens):
LCLo (inhalatie, mens):
TCLo (inhalatie, mens):
Oog (rat):

Ammoniak.
350 mg / kg.
5.000 ppm.
408 ppm.
Sterk irriterend.

De nu volgende beoordeling van de gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op een beoordeling van
de verschillende bestanddelen van het product.
Primaire aandoening:
op de huid:
aan het oog:

Prikkelend, huidirritatie.
Irriterend / bijtend effect.

Mutageniciteit van de
geslachtscellen:
Niet geclassificeerd.
Reproductieve en
ontwikkelingstoxiciteit:
Niet geclassificeerd.
Overgevoeligheid:
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor
de voortplanting):
Niet geclassificeerd.
Overige informatie:

Voorkom oorcontact, door inwerking van ammoniak op het trommelvlies
kan gehoorbeschadiging optreden. Andere gevaarlijke eigenschappen
kunnen niet uitgesloten worden. De toxicologische eigenschappen van dit
materiaal zijn niet volledig onderzocht.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie.
Ecotoxiciteit vanuit de componenten.
Product informatie:
EC50 (ongewervelde):

Ammoniak.
0,66 mg / l (48 uur, watervlo, daphnia magna).

De nu volgende beoordeling van de gevaren voor het milieu is gebaseerd op een beoordeling van de
verschillende bestanddelen van het product.
Persistentie en afbraak:

Deze oppervlakte actieve stof voldoet aan de biologische afbreekbaarheid
criteria (minstens 90% biologisch afbreekbaar in 28 dagen) zoals
vastgelegd in EU richtlijn 2004/648/EG betreffende detergenten.

Gedrag in milieu-compartimenten
Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens.
Mobiliteit:
Het product is volledig oplosbaar in water.
Verdere ecologische informatie
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): 7 Vergiftig voor in het water levende
organismen. Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor
water. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar
voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de
ondergrond.
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.

Andere schadelijke effecten: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering.
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
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: 20 01 29*. STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN
SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN
INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES;
detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten. Geklasseerd als gevaarlijk
afval.
Niet gereinigde verpakkingen.
Aanbeveling:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. In Nederland separaat
verwijderen. De verpakking zorgvuldig leegmaken. Bodem, water of milieu
niet verontreinigen met de afvalhouder. Voldoen aan de lokale wetgeving
inzake terugwinning of afvalverwijdering.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer.
Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend).
ADR klasse:
Gevarenidentificatienummer: UN-nummer:
Verpakkingsgroep:
Etiket:
Bijzondere kenmerking:
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen
van de VN:
Tunnelbeperkingscode:
Vervoer per binnenschip ADN/ADR.
ADN/R-klasse:
UN nummer:
Milieugevaarlijke stoffen:
Vervoer per zeeschip IMDG.
IMDG-klasse:
UN-nummer:
Label:
Verpakkingsgroep:
EmS-nummer:
Stuwing en scheiding:
Marine verontreinigend:
Juiste technische benaming: Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR.
ICAO/IATA-klasse:
UN-nummer:
Label:
Verpakkingsgroep:
Juiste technische benaming: Milieugevaren:

Vervalt.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.
Waarschuwing:
Vervalt.
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78
en de IBC-code:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving.
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Nationale voorschriften:
Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 7: Saneringsinspanning B.
PGS (NL):
Van toepassing voor onverdund ammoniak is de PGS 12 Ammoniak:
Opslag en Verlading (referentie www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).
KGA (NL):
23.
LWCA (NL):
KGA categorie VI, 1.

Verwijderingsymbool:
EU verordeningen en richtlijnen van invloed op dit mengsel (nog niet direct of indirect vermeld):
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Richtlijn 89/686/EEG
Richtlijn 98/24/EG
Verordening 648/2004/EG

Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Risico's van chemische agentia op het werk.
Betreffende detergentia. Aanvullende etiket vermelding: AQUA, AMMONIA.

Chemische
veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie.
Lijst van relevante R-, H- en EUH- zinnen vanuit rubriek 2 en 3:
R34 - Veroorzaakt brandwonden.
R38 - Irriterend voor de huid.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Xi - Irriterend.
C - Bijtend.
N - Milieugevaarlijk.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Eye Dam. - Ernstig oogletsel.
Skin Corr. - Huidcorrosie.
Skin Irrit. - Huidirritatie.
Aquatic Acute - Gevaar voor het aquatisch milieu.
Historie:

Print op:
Vorige uitgave:
Versie:

17 maart 2014.
Geen herziene uitgave.
1.0.

Informatiebron:

- Belastingdienst Douane Noord, relevante stoffen (L&D);
- Biesterfeld Nederland, versie 1, datum 23.12.2013.

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:

RID:

IMDG:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
P:
GHS:
CAS:
EC50:
LC50:

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses
par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
International Maritime Code for Dangerous Goods
International Air Transport Association
Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"
(IATA)
International Civil Aviation Organization
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
Marine Pollutant
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Half maximal effective concentration
Lethal concentration, 50 percent
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Lethal dose, 50 percent
Occupational Exposure Limit
No Observed Effect Concentration
Very Persistent and Very Bioaccumulative
Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
European Waste Catalogue
Tijd Gewogen Gemiddelde, grenswaarde behorende bij de MAC waarde
Derived No-Effect Level
Derived Minimal Effect Level
Predicted No-Effect Concentration

IVANA AMMONIAK 4% is een product van Necomij B.V..

