
Datum herziening: 06.06.2017 Herziening: 6 Datum van vervanging: 30.05.2015

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
S-CLEAN PERSEPTA 5

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

1.1. Productidentificatie

Productnaam S-Clean Persepta 5

Product nummer 500001106055

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

Geïdentificeerd gebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Qlean-tec B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL   Mijdrecht
+31 (0)297-274390
+31 (0)297-272442
www.qleantec.com
marketing@qleantec.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor
noodgevallen (kantooruren)

(0) 297 274390 (08:00 – 17:00)

Telefoonnummer voor
noodgevallen: Uitsluitend
bestemd om professionele
hulpverleners te informeren bij
acute vergiftigingen

NL - +31 30 274 88 88        

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling
Fysische gevaren Org. Perox. F -  H242 Met. bijt. 1 -  H290

Gezondheidsgevaren Acute tox. 4 -  H302 Acute tox. 4 -  H312 Acute tox. 4 -  H332 Huidcorr. 1B -  H314 Ooglet. 1 -
H318 STOT eenm. 3 -  H335

Milieugevaren Aquat. chron. 1 -  H410

2.2. Etiketteringselementen
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Signaalwoord Gevaar

Gevarenaanduiding H242 Brandgevaar bij verwarming.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Aanvullende etiket informatie EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Bevat WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%, AZIJNZUUR...%, PERAZIJNZUUR...%

Aanvullende
veiligheidsaanbevelingen

P220 Van brandbare stoffen verwijderd houden.
P260 Damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P405 Achter slot bewaren.
P406 In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld. 
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WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...% 20 - 30

CAS-nummer: 7722-84-1 EG-nummer: 231-765-0 REACH registratienummer: 01-
2119485845-22-XXXX

Indeling
Ox. vlst. 1 -  H271
Acute tox. 4 -  H302
Acute tox. 4 -  H332
Huidcorr. 1A -  H314
Ooglet. 1 -  H318
STOT eenm. 3 -  H335
Aquat. chron. 3 -  H412

AZIJNZUUR...% 6 - 10

CAS-nummer: 64-19-7 EG-nummer: 200-580-7 REACH registratienummer: 01-
2119475328-30-XXXX

Indeling
Ontvl. vlst. 3 -  H226
Huidcorr. 1A -  H314
Ooglet. 1 -  H318

PERAZIJNZUUR...% 4,5 - 5,4

CAS-nummer: 79-21-0 EG-nummer: 201-186-8 REACH registratienummer: 01-
2119531330-56-XXXX

M-factor (acuut) = 1 M-factor (chronisch) = 10

Indeling
Ontvl. vlst. 3 -  H226
Org. Perox. D -  H242
Acute tox. 4 -  H302
Acute tox. 4 -  H312
Acute tox. 4 -  H332
Huidcorr. 1A -  H314
Ooglet. 1 -  H318
STOT eenm. 3 -  H335
Aquat. acuut 1 -  H400
Aquat. chron. 1 -  H410

De volledige tekst voor alle gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

Samenstelling opmerkingen De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie Goede persoonlijke hygiëne procedures moeten toegepast worden. Besmette kleding
onmiddellijk verwijderen. Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen.
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Inademing Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie
gemakkelijk voor ademhaling. Bewusteloos slachtoffer op de zij in de stabiele zijligging leggen
en zorgen dat ademhaling kan plaatsvinden. Indien ademhalen moeilijk is, kan goed getraind
personeel de getroffen persoon helpen door zuurstof toe te dienen. Raadpleeg onmiddellijk
een arts.

Inslikken De mond spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Breng getroffen persoon in de frisse lucht
en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Laat de getroffen
persoon een grote hoeveelheid water drinken om de ingeslikte chemische stof te verdunnen.
Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Geen braken opwekken. Houdt
de getroffen persoon onder observatie. Toon dit Veiligheidsblad aan het medisch personeel.

Huidcontact Besmette kleding onmiddellijk verwijderen. Spoel onmiddellijk met volop water. Raadpleeg
onmiddellijk een arts.

Oogcontact Spoel onmiddellijk met volop water. Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver
uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg onmiddellijk
een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Dampen irriteren het
ademhalingsstelsel.

Inslikken Kan chemische brandwonden in mond, slokdarm en maag veroorzaken.

Huidcontact Brandende pijn en ernstig bijtend huidletsel.

Oogcontact Dit product is bijtend (corrosief). Ernstige irritatie, verbranding en tranen. Symptomen na hoge
blootstelling kunnen het volgende omvatten: Roodheid. Pijn. Hoornvlies schade.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blussen met alcoholbestendig schuim, koolzuur, bluspoeder of waternevel.

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

Specifieke gevaren Kan ontploffen bij verwarming of bij blootstelling aan vuur of vonken. Vuur veroorzakend:
Zuurstof.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden

Altijd bovenwinds blijven om dampen te vermijden. Koel aan hitte blootgestelde containers
met waterspray en verwijder ze uit het brandgebied als het zonder risico kan worden gedaan.
Koel aan vlammen blootgestelde containers tot ruim nadat het vuur is gedoofd.

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.
Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
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Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet naar het riool of waterlopen lozen of op de grond laten lopen. Lekkage of
ongecontroleerde lozing op waterlopen moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieu-
agentschap of andere betrokken autoriteiten.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Absorbeer in vermiculiet, droog zand of grond en
breng over in verpakkingen. Spoel verontreinigd gebied met veel water. Vermijd dat gelekte
stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of waterlopen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere
rubrieken

Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Voorzorgen voor gebruik Zorg voor adequate ventilatie. Vermijd inademen van dampen. Gebruik goedgekeurde
adembescherming als de luchtvervuiling boven een acceptabel niveau is. Vermijd inademen
van dampen/spray en contact met huid en ogen.

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

Opslag voorzorgsmaatregelen Verwijderd houden van ontvlambare en brandbare materialen. Opslaan in goed gesloten,
originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden
van hitte, vonken en open vuur.

Opslag klasse Oxiderende stoffen opslag.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 1 ppm 1.4 mg/m³
Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC

AZIJNZUUR...%

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 10 ppm 25 mg/m³
Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

Ingrediënt opmerkingen WEL = Workplace Exposure Limits

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...% (CAS: 7722-84-1)

DNEL Werknemers - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 3 mg/m³
Werknemers - Inhalatie; Lange termijn locale effecten: 1.4 mg/m³
Gebruiker - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 1.93 mg/m³
Gebruiker - Inhalatie; Lange termijn locale effecten: 0.21 mg/m³
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PNEC - Zoetwater;  0.0126 mg/l
- Zoutwater;  0.0126 mg/l
- RZI;  4.66 mg/l
- Onderbroken vrijkoming;  0.0138 mg/l
- Sediment (Zoetwater);  0.047 mg/l
- Sediment (Zoutwater);  0.047 mg/l
- Bodem;  0.0023 mg/kg

PERAZIJNZUUR...% (CAS: 79-21-0)

DNEL Werknemers - Inhalatie; Lange termijn, Korte termijn systemische effecten: 0.6
mg/m³
Werknemers - Inhalatie; Lange termijn, Korte termijn locale effecten: 0.6 mg/m³
Gebruiker - Inhalatie; Lange termijn, Korte termijn systemische effecten: 0.6 mg/m³
Gebruiker - Inhalatie; Lange termijn locale effecten: 0.6 mg/m³
Gebruiker - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 0.3 mg/m³
Gebruiker - Dermaal; Korte termijn locale effecten: 0.12 %

PNEC - Zoetwater;  0.000224 mg/l
- RZI;  0.051 mg/l
- Sediment (Zoetwater);  0.00018 mg/l
- Bodem;  0.320 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting

Passende technische
maatregelen

Zorg voor adequate algemene en plaatselijke afzuiging. Houdt rekening met alle
blootstellingslimieten voor het product of ingrediënten. Zorg voor oogspoelstation en
veiligheidsdouche.

Bescherming van de ogen/het
gezicht

Draag goed aansluitende chemische spatdichte zuurbril of een gelaatsscherm. EN 166

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen dragen. Rubber (naturel, latex). EN 374 De geselecteerde
handschoenen moeten een doorbraaktijd van minstens 8 uur hebben. 0,22 mm

Andere huid- en
lichaamsbescherming

Draag een rubber voorschoot. Draag rubber schoeisel. Zorg voor oogspoelstation.

Hygiënische maatregelen Oogspoelfaciliteiten en nooddouche moeten beschikbaar zijn bij het hanteren van dit product.
Was werkkleding vóór hergebruik. Was onmiddellijk als de huid wordt besmet. Wassen bij
elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Verwijder
besmette schoenen en kleding. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Ademhalingsbescherming Indien ventilatie onvoldoende is dient geschikte adembescherming te worden gedragen.
Respirator with ABEK filter EN 136/140/145/143/149

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Vloeistof.

Kleur Kleurloos.

Geur Prikkelend.
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Geurdrempelwaarde Geen specifieke testgegevens beschikbaar.

pH pH (geconcentreerde oplossing): < 1

Smeltpunt - 28°C

Beginkookpunt en kooktraject > 60°C @ 101.3 kPa

Vlampunt Niet bepaald.

Verdampingssnelheid Geen specifieke testgegevens beschikbaar.

Ontvlambaarheid (vast, gas) Niet van toepassing. Geen specifieke testgegevens beschikbaar.

Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

Geen specifieke testgegevens beschikbaar.

Dampspanning 27 hPa @ 20°C

Dampdichtheid Niet beschikbaar.

Relatieve dichtheid 1.12 @ 20°C

Oplosbaarheid(heden) Mengbaar met water. Oplosbaar in de volgende stoffen: Organische oplosmiddelen.

Verdelingscoëfficiënt log Pow:  -1.25

Zelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur >= 60°C

Viscositeit 1.19 m²/s @ 20°C

Oxiderende eigenschappen Oxiderend.

9.2. Overige informatie

Andere informatie Niet bepaald.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en indien gebruikt als aanbevolen. Vermijd de
volgende omstandigheden: Contact met ontvlambare/brandbare stoffen vermijden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties

Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Sterk reducerende agentia. Metaal of metallische vaste stof. Powdered metal. Sterke zuren.
Sterke basen. Ontvlambare/brandbare stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zuurstof. Azijnzuur.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit - oraal
Acute toxiciteit bij inslikken
(LD₅₀ mg/kg)

500,0

Soort Rat

ATE oraal (mg/kg) 500,0

Acute toxiciteit - dermaal
Acute toxiciteit via de huid
(LD₅₀ mg/kg)

1.100,0

Soort Rat

ATE dermaal (mg/kg) 1.100,0

Acute toxiciteit - inademing
Acute toxiciteit via inademing
(LC₅₀ stof/nevel mg/l)

11,0

Soort Rat

ATE inademing (gassen
ppmV)

12.711,86440678

ATE inademing (dampen mg/l) 31,07344633

ATE inademing (stof/nevels
mg/kg)

4,23728814

Huidcorrosie/-irritatie
Diergegevens Bijtend.

Extreme pH ≤ 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen
Sensibilisatie van de
luchtwegen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Sensibilisatie van de huid
Sensibilisatie van de huid Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen
Gentoxiciteit - in vitro Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Kankerverwekkendheid
Kankerverwekkendheid Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Giftigheid voor de voortplanting
Giftigheid voor de
voortplanting - vruchtbaarheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling
STOT - eenmalige
blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
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Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling
STOT - herhaalde blootstelling Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingcriteria.

Gevaar bij inademing
gevaar bij inademing Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Inademing Dampen irriteren het ademhalingsstelsel. Kan hoesten en ademhalingsproblemen
veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan schade aan de slijmvliezen in neus, keel, longen
en bronchiën veroorzaken.

Inslikken Schadelijk bij inslikken. Kan brandwonden in slijmvliezen, keel, slokdarm en maag
veroorzaken. Moeilijkheden met ademhaling. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Huidcontact Bijtend. Langdurig contact veroorzaakt ernstige weefselschade. Veroorzaakt brandwonden.

Oogcontact Kan chemische oogverbrandingen veroorzaken. Symptomen na hoge blootstelling kunnen het
volgende omvatten: Roodheid. Pijn. Een eenmalige blootstelling kan de volgende nadelige
effecten veroorzaken: Hoornvlies schade. Damp of spray/mist kunnen oogletsel, beschadigd
zicht of blindheid veroorzaken.

Toxicologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Acute toxiciteit - oraal

ATE oraal (mg/kg) 500,0

Acute toxiciteit - inademing

ATE inademing (gassen
ppmV)

4.500,0

ATE inademing (dampen
mg/l)

11,0

ATE inademing
(stof/nevels mg/kg)

1,5

Kankerverwekkendheid

IARC
kankerverwekkendheid

IARC-groep 3 Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens.

PERAZIJNZUUR...%

Acute toxiciteit - oraal

ATE oraal (mg/kg) 500,0

Acute toxiciteit - dermaal

ATE dermaal (mg/kg) 1.100,0

Acute toxiciteit - inademing

ATE inademing (gassen
ppmV)

4.500,0

ATE inademing (dampen
mg/l)

11,0
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ATE inademing
(stof/nevels mg/kg)

1,5

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Ecotoxiciteit De componenten in het product zijn niet als milieugevaarlijk ingedeeld. Echter,
grote of regelmatige lozingen kunnen gevaarlijke effecten op het milieu hebben.

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Acute giftigheid - vis LC50, 96 uren: 1.1 mg/l, Lepomis macrochirus (Zonnebaars)
NOEC, 33 dagen: 0.00094 mg/l, Brachydanio rerio (Zebravis)

Acute giftigheid - aquatische
ongewervelde dieren

EC₅₀, 48 uren: 0.73 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 0.16 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Acute giftigheid - vis LC50, 96 hours, 96 uren: 16.4 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)

Acute giftigheid -
aquatische ongewervelde
dieren

EC₅₀, 48 hours, 48 uren: 2.4 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid -
waterplanten

EC₅₀, 72 hours, 72 uren: 1.38 mg/l, Selenastrum capricornutum

AZIJNZUUR...%

Acute giftigheid -
aquatische ongewervelde
dieren

EC₅₀, 48 hours: >1000 mg/l, Daphnia magna

PERAZIJNZUUR...%

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

M-factor (acuut) 1

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 1.1 mg/l, Lepomis macrochirus (Zonnebaars)

Acute giftigheid -
aquatische ongewervelde
dieren

EC₈₀, 48 uren: 0.73 mg/l, Daphnia magna
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Acute giftigheid -
waterplanten

EC₈₀, 72 - 96 uren: 0.16 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

M-factor (chronisch) 10

Chronische toxiciteit -
jonge vissen

NOEC, 33 dagen: 0.00094 mg/l, Brachydanio rerio (Zebravis)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en
afbreekbaarheid

Het product is biologisch afbreekbaar.

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Persistentie en
afbreekbaarheid

Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

PERAZIJNZUUR...%

Persistentie en
afbreekbaarheid

Het product is biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel Het product is niet bioaccumulerend.

Verdelingscoëfficiënt log Pow:  -1.25

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Bioaccumulatiepotentieel Het product is niet bioaccumulerend.

Verdelingscoëfficiënt log Pow:  -1.57

PERAZIJNZUUR...%

Bioaccumulatiepotentieel Het product is niet bioaccumulerend.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Het product is oplosbaar in water.

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Mobiliteit Het product is oplosbaar in water.

Constante van de wet van
Henry

0.75 Pa m3/mol @ @ 20C°C

Oppervlaktespanning 74 mN/m @ @  20C°C

PERAZIJNZUUR...%
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Mobiliteit Het product is oplosbaar in water. Mobiel.

Adsorptie/desorptie
coëfficient

Verwacht een lage adsorptie potentiaal te hebben.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en
zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling

Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

PERAZIJNZUUR...%

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten Niet bepaald.

Ecologische informatie over de bestanddelen

WATERSTOFPEROXYDE IN OPLOSSING...%

Andere nadelige effecten Niet bepaald.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Afval is als gevaarlijk afval ingedeeld. Niet doorboren of verbranden, zelfs wanneer leeg.

Verwijderingsmethoden Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de
eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemeen Draag beschermende kleding als beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

14.1. VN-nummer

VN nr. (ADR/RID) 3149

VN nr. (IMDG) 3149

VN nr. (ICAO) 3149

VN nr. (ADN) 3149

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam
(ADR/RID)

WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD

Juiste vervoersnaam (IMDG) WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD

Juiste vervoersnaam (ICAO) WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD

Juiste vervoersnaam (ADN) WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD
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14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse 5.1

ADR/RID bijkomend gevaar 8

ADR/RID classificatiecode OC1

ADR/RIC etiket 5.1

IMDG klasse 5.1

IMDG bijkomend gevaar 8

ICAO klasse/subklasse 5.1

ICAO bijkomend gevaar 8

ADN klasse 5.1

ADN bijkomend gevaar 8

Transportetiket

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep II

IMDG verpakkingsgroep II

ADN verpakkingsgroep II

ICAO verpakkingsgroep II

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hulpdiensten F-H, S-Q

ADR vervoerscategorie 2

Noodmaatregelcode 2P

Gevaarsidentificatienummer
(ADR/RID)

58

Tunnelbeperkingscode (E)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 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
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EU wetgeving Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals
gewijzigd).
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) (zoals gewijzigd).
SEVESO regelgeving kan invloed hebben op de opslag van dit product.

Richtsnoeren Veiligheidsinformatiebladen voor stoffen en preparaten.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

Inventarissen

EU (EINECS/ELINCS)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Canada (DSL/NDSL)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Verenigde Staten (TSCA)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Australië (AICS)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Japan (MITI)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Korea (KECI)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

China (IECSC)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Filipijnen (PICCS)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Nieuw-Zeeland (NZIOC)
Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Herzieningsopmerkingen Noot: Lijnen in de kantlijn geven significante wijzigingen aan ten opzichte van de vorige 

revisie.

06.06.2017

6

30.05.2015

Datum herziening 

Herziening

Datum van vervanging 
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Volledige gevarenaanduiding H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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