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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming.
Productidentificatie.
Handelsnaam:
Code:

IVANA RENOVATIE EPOXY (COMPONENT A)
-

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.
Geschikt gebruik:
Vulmiddel en plamuur.
Niet aanbevolen gebruik:
Niet geschikt voor inwendig gebruik.
Product categorie:
Product Categorie 1, (PC1 Kleefmiddelen, afdichtmiddelen).
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:
Aquatic Chronic 2; H411 - Skin Irrit. 2; H315 - Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1; H317 - EUH205.
Etikettenelementen en preventieve verklaring

Pictogram:
Signaalwoord:
Gevarenaanduiding:
H315
H317
H319
H411
EUH205
Voorzorgsmaatregelen:
(P102
P262
P264
P273

Waarschuwing.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Buiten bereik van kinderen houden).
Mag niet in de ogen, op de huid of op de kleding komen.
Na het werken met dit product met water en zeep grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
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Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming
dragen.
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; R36/38 - Xi; R43 - N; R51/53.
Etiketteringselementen:

Gevarensymbool:
Classificatie van de
etikettering:
Xi
N
R-zin(nen):
R36/38
R43
R51/53
S-zin(nen):
(S2
S24
S28
S37/39
(S46
S61

Irriterend.
Milieugevaarlijk.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Buiten bereik van kinderen bewaren).
Aanraking met de huid vermijden.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de
ogen/het gezicht.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen).
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale
instructies/veiligheidskaart.

Gevaarbepalende componenten
voor de etikettering:
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld
molecuulgewicht ≤ 700), oxiraan, mono[(C12-14- alkoxy)methyl]derivaten,
diamide wasmengsel.
Aanvullende
etiketonderdelen:
Bevat: epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
Andere gevaren:
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT:
Nee.
zPzB:
Nee.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
Chemische karakterisering: Mengsel.
Omschrijving:
Bevat o.a. reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars
(gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), oxiraan, mono[(C12-14alkoxy)methyl]derivaten en diamide wasmengsel.
Gevaarlijke inhoudsstoffen.
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)
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25068-38-6
500-033-5
603-074-00-8
01-2119456619-26
30 - 60 %
Xi; R36/38 - Xi; R43 - N; R51/53
Aquatic Chronic 2; H411 - Skin Irrit. 2; H315 - Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1; H317 - (EUH205)

Oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]derivaten
CAS#:
28064-14-4
EG#:
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
5 - 10 %
Gevaar:
1999/45/EG:
Xi; R38 - Xi; R43 - N; R51/53
1272/2008/EG:
Aquatic Chronic 2; H411 - Skin Irrit. 2; H315 - Skin Sens. 1; H317
Diamide wasmengsel
CAS#:
EG#:
Index#:
REACH reg.#:
Gehalte (W/W):
Gevaar:
1999/45/EG:
1272/2008/EG:

14808-60-7
238-878-4
1-5%
Xi; R43 - N; R51/53
Aquatic Chronic 2; H411 - Skin Sens. 1; H317

De volledige tekst van de genoemde R-, H- en EUH- zin(nen) vindt u in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.
Contact met de ogen:
Verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen onmiddellijk met
geopende leden voldoende lang (minimaal 10 minuten) rijkelijk met
lauwwarm water spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces.
Aansluitend een (oog - ) arts raadplegen indien symptomen optreden of
aanhouden.
Contact met de huid:
Was de huid onmiddellijk met zeep en veel water. Verwijder verontreinigde
kleding gedurende het wassen. In geval van aanhoudende roodheid arts
waarschuwen. Kleding wassen voor hergebruik.
Inslikken:
Mond laten spoelen met water en uitspugen. Als de klachten niet afnemen,
een arts raadplegen.
Inademen van aerosol of damp
in hoge concentraties:
Persoon verwijderen van de blootstelling en het slachtoffer bij
ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een
houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij aanhoudende
ademhalingsmoeilijkheden een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid
ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.
Na het inademen:
Kan schadelijk zijn bij inademing. Veroorzaakt irritatie van de
ademhalingswegen.
Na huidcontact:
Huidcontact kan resulteren in contacteczeem, overgevoeligheid, zwellingen
en barsten. Door langdurige inwerking van deze stof al dan niet in
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combinatie met andere epoxy producten wordt de huid beschadigd en kan
‘irritatie-eczeem’ ontstaan. Bevat reactieprodukt: bisfenol-Aepichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht < 700) waarvan
bekent is dat huidcontact kan leiden tot allergische contact dermititis.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Roodheid, pijn, gestoord zicht.
Kan schadelijk zijn bij inslikken.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen.
Blusmiddelen.
Geschikte blusmiddelen:
Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.
Bijzondere gevaren:
Bij een brand kunnen schadelijke en giftige dampen vrijkomen. Mogelijke
voor de gezondheid gevaarlijke ontledingsproducten, waaronder
koolmonoxide en kooldioxide.
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:
Vervalt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en
noodprocedures:
Houdt toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen tijdens het opruimen van een morsing. Voor
voldoende ventilatie zorgen. Voorkom inademen van dampen/nevel/gas.
Milieu voorzorgsmaatregelen: Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie
gewaarschuwd worden. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het
grondwater laten terechtkomen.
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Mechanisch opnemen.
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.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: De bij de omgang van
chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden
genomen. Vermijd inademing van dampen of contact met het materiaal.
Strenge hygiëne. Verpakking goed gesloten houden.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere
maatregelen noodzakelijk.
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Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:
Opslaan op een koele plaats. Container goed afgesloten bewaren op een
droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig
sluiten. Opslag gescheiden houden van sterke oxidatiemiddelen, sterk
alkalische materialen en van sterke zuren.
Verpakkingsmateriaal, geschikt: Originele verpakking.
Verpakkingsmateriaal, ongeschikt: Overige.
Opslagtemperatuur:
< 50 °C.
Specifiek eindgebruik:

-

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

Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen Nederland
(MAC – lijst, controle 2013).

Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht
≤ 700)
DNEL-ECHA
Zie D(M)NEL
Oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]derivaten
DNEL-ECHA
Inademing, systemisch, lange termijn
3
29,39 (-) mg/m (ppm)
3
Kwarts CAS#: 14808-60-7) TGG 8 uur
0,075 mg/m (sinds 1-1-2007: wettelijke grenswaarde
van 0,075 mg/m³ als TGG-8uur voor respirabel stof
van kwarts, cristoballiet en tridymiet (In de staatscourant
staat bij kwarts in een voetnoot vermeld dat voor de
bouwnijverheid een wettelijke grenswaarde geldt van
0,15 mg/m³ als TGG-8uur.).
3
TGG 8 uur
0,1 mg/m (respirabele fractie) (België, Belgisch
Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065)
Gevaarlijke inhoudsstoffen met DN(M)EL:
Product informatie:
Blootstelling
CAS#: 25068-38-6
Reactieprodukt: bisfenol-A
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
inademing
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
inademing
DN(M)EL
Lange termijn
dermaal
DN(M)EL
Lange termijn
inademing
DN(M)EL
Lange termijn
dermaal
DN(M)EL
Lange termijn
inademing
DN(M)EL
Korte termijn
dermaal
DN(M)EL
Korte termijn
inademing

Waarde

Eenheid

Populatie /
Effecten

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

8,33

mg/kg bw/dag

-

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

-

mg/kg bw/dag

12,25

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

Werknemers
Lokaal
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Lokaal
Werknemers
Systemisch
Werknemers
Systemisch
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal

3

3

3

3

3
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Korte termijn
dermaal
Korte termijn
oraal
Korte termijn
inademing
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing
Lange termijn
oraal
Lange termijn
dermaal
Lange termijn
inademing

Gevaarlijke inhoudsstoffen met PNEC:
Product informatie:
Waarde
CAS#: 25068-38-6
Reactieprodukt: bisfenol-A
PNEC
0,006
PNEC
0,0006
PNEC
0,018
PNEC
1,8
PNEC
PNEC
0,0996
PNEC
0,196
PNEC
11

-

mg/kg bw/dag

0,75

mg/kg bw/dag

-

mg/m

3,571

mg/kg bw/dag

-

mg/m

-

mg/kg bw/dag

-

mg/kg bw/dag

-

mg/m

Eenheid

Compartiment

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/kg dwt
mg/kg dwt
mg/kg wwt
mg/l

Zoet water
Zout water
Onderbroken vrijkomend
STP (rioolwaterzuivering)
Sediment zoet water
Sediment zout water
Bodem
Oraal (voedsel)

3

3

3

Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Systemisch
Gebruikers
Lokaal
Gebruikers
Lokaal

Maatregelen ter beheersing van blootstelling.
Persoonlijke bescherming: Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Draag geschikte beschermende
kleding waardoor contact met het product wordt voorkomen. Strenge
hygiëne. Verpakking goed gesloten houden.
Mond - en neusbescherming: Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met
ademhalingsbescherming (Gasmasker met filtertype ABEK (EN 14387) bij
concentratie in de lucht > blootstellingsgrenswaarde).
Huid en lichaam:
Draag geschikte beschermende kleding (voorschot in combinatie met
werkmouwen en overall of beschermende kleding voor eenmalig gebruik),
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het
gezicht. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Handen:
Voor werkpauzes en bij beëindiging van het werk handen (en / of gezicht)
grondig wassen. Draag beschermende handschoenen bij kans op
huidcontact (EN 374), gebruik bij langdurige of herhaalde omgang
handschoenen: nitrilrubber of neopreen.
Ogen:
Nauwsluitende veiligheidsbril (EN 166) en oogdouche. Vol gelaatsscherm,
indien spatten mogelijk is. Contactlenzen kunnen beter niet gedragen
worden.
Beheersing van
milieublootstelling:

Het product niet in het milieu laten komen. Lekkage van het materiaal moet
direct worden gestopt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.
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Geur:
Geurdrempelwaarde:
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Smeltpunt/smeltbereik:
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Vlampunt:
Verdampingssnelheid:
Ontvlambaarheid
(vast, gasvormig):
Explosiegrenzen:
Dampspanning:
Dampdichtheid:
Relatieve dichtheid:
Oplosbaarheid in water:
Verdelingscoëfficiënt
(n-octanol/water):
Zelfontbrandingstemperatuur:
Ontledingstemperatuur:
Viscositeit:
Overige informatie
VOC:
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Pasta (vast of viskeuze vloeistof).
Beige.
Karakteristiek.
Geen gegevens beschikbaar.
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.
> 60 ˚C.
Niet bepaald.
Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
1,5 (water = 1).
Niet resp. gering oplosbaar.
Niet bepaald.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Niet bepaald (hoog viskeus).

0,00 %.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit.
Reactiviteit:

Stabiel onder normale omstandigheden. Geen ontleding wanneer de
voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden
genomen.

Chemische stabiliteit:

Geen afbraak bij opslag en hantering volgens voorschrift. Exotherme
reacties mogelijk met oxidatiemiddelen, sterke zuren of sterke alkalische
materialen.

Mogelijke gevaarlijke
reacties:

Geen gegevens beschikbaar.

Te vermijden omstandigheden: Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Reacties met sterke zuren en oxidatiemiddelen. Reacties
met sterke alkaliën.
Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet waarschijnlijk bij de aanbevolen opslag temperatuur en bedoeld
gebruik. Bij overmatige verhitting of verbranding ontstaan irriterende
dampen (koolmonoxide en kooldioxide).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie.
Acute toxiciteit vanuit de componenten.
Product informatie:
Reactieprodukt: bisfenol-A.
LD50 (oraal, rat):
> 2000 mg/kg (rat) (OECD 420).
LD50 (dermaal, rat):
> 2000 mg/kg (OECD 402).
De nu volgende beoordeling van de gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op een beoordeling van
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de verschillende bestanddelen van het product.
Primaire aandoening.
Werking op de ogen:
Werking op de huid:

Prikkelend effect.
Prikkelt de huid en de slijmvliezen.

Chronische effecten:
Niet geclassificeerd.
Mutageniciteit van de
geslachtscellen:
Niet geclassificeerd.
Reproductieve en
ontwikkelingstoxiciteit:
Niet geclassificeerd.
Overgevoeligheid:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de
voortplanting):
Niet geclassificeerd.
Overige informatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie.
Ecotoxiciteit vanuit de componenten.
Product informatie:
Reactieprodukt: bisfenol-A.
LC50 (vis, 96 u):
4,4 mg/l (US EPA methode 660/3-75-009).
EC50 (ongewervelden, 48 u): 2,8 mg/l (daphnia magna, OECD 202).
EC50 (algen, 72 u):
9,4 mg/l (EPA-660/3-75-009).
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:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Gedrag in milieu-compartimenten.
Bioaccumulatie:
Een verrijking in organismen niet te verwachten.
Mobiliteit:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Verdere ecologische informatie.
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Vergiftig voor in het water levende
organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken. 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. In
oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water
levende organismen.
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: Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening 1005/2009/EG). Giftig voor
vissen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering.
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
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worden teruggebracht. Indien dit niet mogelijk is, dan vernietigen in een
erkende verbrandingsinstallatie, waarbij de rookgassen en andere giftige
verbrandingsproducten worden gewassen en geneutraliseerd.
Eural code voor afvalverwerking: 08 01 11*. AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN
GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN
DRUKINKT, afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf
en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.
Geklasseerd als gevaarlijk afval.
Afhankelijk van de industrietak en het productieproces kunnen ook andere
EURAL-codes van toepassing zijn.
Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG.
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. In Nederland separaat
verwijderen.
Eural code voor verpakking: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer.
Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend).

ADR klasse:
9.
Gevarenidentificatienummer: 90.
UN-nummer:
3077.
Verpakkingsgroep:
III.
Etiket:
9.
Bijzondere kenmerking:
Symbool (vis en boom).
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen
van de VN:
MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (reactieprodukt: bisfenol-Aepichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), oxiraan,
mono[(C12-14-alkoxy)methyl]derivaten).
Tunnelbeperkingscode:
E.
Opmerking:
Leverancier maakt in bepaalde omstandigheden gebruikt van de volledige
vrijstelling conform gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden maximale
netto hoeveelheid per binnenverpakking 5 kg.
Opmerking:
Leverancier maakt in bepaalde omstandigheden gebruikt van de vrijstelling
conform randnummer 5.2.1.8.1.
Vervoer per binnenschip ADN/ADR.
ADN/R-klasse:
9.
UN nummer:
3077.
Milieugevaarlijke stoffen:
Groep N2.
Vervoer per zeeschip IMDG.

IMDG-klasse:

9.
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UN-nummer:
3077.
Label:
9.
Verpakkingsgroep:
III.
EmS-nummer:
F-A / S-F.
Stuwing en scheiding:
Categorie A.
Marine verontreinigend:
Ja.
Juiste technische benaming: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number
average molecular weight ≤ 700), oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]
derivates), MARINE POLLUTANT.
Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR.

ICAO/IATA-klasse:
9.
UN-nummer:
3077.
Label:
9.
Verpakkingsgroep:
III.
Juiste technische benaming: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number
average molecular weight ≤ 700), oxirane, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]
derivates).
Milieugevaren:

Product bevat milieugevaarlijke stoffen.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.
Waarschuwing:
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.
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:
Waterbezwaarlijkheid (NL): 6, Saneringsinspanning: A.
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 250 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 (referentie
http://www.pgs-richtlijnen.nl).
KGA (NL):
36.
LWCA (NL):
KGA categorie III, 3.

Verwijdering symbool:
Tastbare
gevarenaanduiding:

Vervalt.

EU verordeningen en richtlijnen van invloed op dit mengsel (nog niet direct of indirect vermeld):
Richtlijn 89/686/EEG
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Richtlijn 94/33/EG
Bescherming van jongeren op het werk.
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Risico's van chemische agentia op het werk.
REACH, bijlage XVII (beperking). Bevat component(en) opgenomen in
bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006: beperkingen op de
vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen.
Materiaal op de CoRAP lijst (CAS# 25068-38-6), Community Rolling
Action Plan. Behandeling: 2015. Land: Denemarken. Onderbouwing:
“Human health/Suspected CMR; Suspected endocrine disruptor;
Exposure/Wide dispersive use; Consumer use; Aggregated tonnage”.
Gepubliceerd: 20.03.2013.

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:
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R38 - Irriterend voor de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie
veroorzaken.
Historie:

Print op:
Vorige uitgave:
Versie:

3 november 2013.
Geen herziene uitgave.
1.0.

Informatiebron:

- Productnummer: N-0810-A, versie 3, datum 30.01.2013.

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).
IVANA RENOVATIE EPOXY (COMPONENT A) is een product van Necomij B.V..

