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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Handelsnaam : Controle poeder - 150gr met applicator 

Productcode : CPS 160 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Niet ingedeeld 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) :       

  Geen      

Signaalwoord (CLP) : Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale 

gebruiksomstandigheden 

Gevarenaanduidingen (CLP) : Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale 

gebruiksomstandigheden. 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

Chemicar Europe NV 

Baarbeek 2 

2070 Zwijndrecht 

T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 

info@chemicar.eu 

mailto:info@chemicar.eu
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3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

 Fe3O4 iron tetrahydrate (CAS-Nr) 1317-61-9 

(EG-Nr) 215-277-5 

 Niet ingedeeld 

 

Opmerkingen : Volgens EEG-criteria is dit product niet ingedeeld als een gevaarlijke stof 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 

gemakkelijk kan ademen. Houd het slachtoffer warm en rustig. 

EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

Zuurstof toedienen bij moeizame ademhaling. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische 

dienst raadplegen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts 

raadplegen. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Houd de luchtwegen vrij. 

Maak strakke kleding zoals een kraag, stropdas, riem of tailleband los. 

EHBO na contact met de huid : Geen specifieke maatregelen vereist. 

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Oogcontact: 

spoel de ogen onmiddellijk met veel water en til af en toe de bovenste en onderste 

oogleden op. Blijf minstens 10 minuten spoelen. 

EHBO na opname door de mond : Geen specifieke maatregelen vereist bij het inslikken van het product. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur. kooldioxide (CO2). 

bluspoeder. Waternevel. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Geen brandgevaar. 

Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar. 

Reactiviteit in geval van vuur : Bij brand onmiddellijk de plaats van het incident isoleren door alle personen uit de buurt van 

het incident te verwijderen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandweerlieden dienen geschikte beschermingsmiddelen en een zelfstandig 

ademhalingstoestel (SCBA) te dragen met een volledig gezichtsmasker dat in de 

overdrukmodus werkt. 

Overige informatie : Er mogen geen handelingen worden getroffen die een persoonlijk risico inhouden of zonder 

passende training. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Toeschouwers op afstand houden. 
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6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Geen specifieke gegevens. 

Noodprocedures : Geen bijzondere/specifieke maatregelen vereist. 

Maatregelen tegen stof : Geen bijzondere/specifieke maatregelen vereist. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Ademhalingsbescherming. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Vermijd dat het product het grondwater verontreinigd. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Het product mechanisch opruimen. 

Reinigingsmethodes : Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in 

overeenstemming met de lokale wetgeving. 

Overige informatie : Verontreinigde kleding reinigen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

RUBRIEK 7. RUBRIEK 8. RUBRIEK 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Extra gevaren bij verwerking : Geen specifieke gegevens. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Geen specifieke gegevens. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van voedsel, drank en 

diervoeder. 

Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van voedingswaren en drank. 

Opslagplaats : Goed niveau van algemene ventilatie. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen bijzondere/specifieke maatregelen vereist. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

Aanbevolen monitoringprocedures: als dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan het nodig zijn om de doeltreffendheid van de 
ventilatie of andere controlemaatregelen en/of de noodzaak om ademhalingsbeschermingsmiddelen te gebruiken, persoonlijk, op de werkplek of 
biologisch te monitoren. Er moet worden verwezen naar de Europese norm EN 689 voor methoden voor de beoordeling van de blootstelling aan 
chemische stoffen door inademing en naar nationale richtsnoeren voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen. 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor voldoende ventilatie om stofconcentraties tot een minimum te beperken. Stof niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. Direct na elke hantering van dit product en voor het verlaten van de werkplek 

handen wassen. 

 

Materiaalkeuze beschermende kleding: 

Draag geschikte beschermende kleding 
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Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. 

 

Bescherming van de ogen: 

Nauwaansluitende bril. Veiligheidsbril. Draag een gesloten veiligheidsbril. Veiligheidsbril met zijkleppen. veiligheidsbrillen die voldoen aan een 

goedgekeurde norm moeten worden gebruikt wanneer uit een risicobeoordeling blijkt dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan vloeibare spatten, 

nevels, gassen of stof te voorkomen. 

 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar 

mogelijk blootstelling plaatsvindt 

 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Extra persoonlijke bescherming: A/P2-stofmasker voor organische dampen en schadelijk stoffen 

Toestel  Type filter Voorwaarde Norm 

 Type P2   

 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

Beperking van de blootstelling van de consument: 

Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem regelmatig wordt onderhouden en getest. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast 

Voorkomen : Poeder. 

Kleur : Zwart. 

Geur : Geurloos. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : 4,5 – 8 

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : > 1000 °C 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : ≥ 0 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 4,6 kg/l 

Oplosbaarheid : Onoplosbaar in de volgende materialen: koud water. 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
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9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

bij temperaturen boven 120°C kan het product onstabiel worden en oxideren.  Hierdoor ontstaat extra warmte die onder ongunstige 

omstandigheden kan leiden tot de verbranding van brandbare materialen. Het product mag daarom niet in de buurt van warmtebronnen worden 

opgeslagen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 4,5 – 8 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: 4,5 – 8 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 

gezondheid en mogelijke symptomen 

: Geen gegevens beschikbaar, maar analoge producten tonen aan dat dit product als niet-

irriterend voor de huid beschouwd dient te worden. 

 

 

 

  

Indelingsrelevantie LD50-waarde 

Fe3O4 iron tetrahydrate 

Oraal LD50 >5000/mg/kg (Rat)* 
*test  results on an analogus product 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Geen effecten waargenomen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Recycling of verwijdering conform de van kracht zijnde wetgeving. Zorg ervoor dat alle 

nationale/lokale voorschriften nageleefd worden. Dit product en de verpakking ervan 

moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale 

wetgeving. Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet van toepassing 

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

Luchttransport 

Niet van toepassing 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

  

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 

beperkingen en verboden 

: Volgens EEG-criteria is dit product niet ingedeeld als een gevaarlijke stof. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

VIB EU (REACH bijlage II) 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


