Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Printdatum
herziening

14.09.2016
12.09.2016 (NL) Versie 1.5

Fadenalgen Kill Rapid
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Fadenalgen Kill Rapid

Verkoopnaam

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen toepassing(en)
Voor het doden van draadalgen in tuinvijvers
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Producent / leverancier

Dennerle GmbH
Kröpper Strasse 17, D-66957 Vinningen / Germany
Tel +49 (0)6395-9107-400, Fax +49 (0)6395-9107-401
Internet www.dennerle.com

Inlichtingenafdeling

Dr. Carsten Gretenkord
Tel +49 (0)6395-9107-3616
Fax +49 (0)6395-9107-1616
E-mail (bevoegde persoon):
c.gretenkord@dennerle.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Giftnotruf Berlin / POISON CENTER BERLIN / in case of poisoning
Tel +49(0)30-30686 790

In geval van nood informatie

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Gevarenklassen en
gevarencategorieën

Gevaaraanduidingen

Acute Tox. 4
Eye Dam. 1

H302
H318

Classificatieprocedure

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's
H302
H318

Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS05

GHS07

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's
H302
H318

Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanwijzingen
Algemeen
P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
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P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie
P264
P280

Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende oogbescherming dragen.

Reactie
P301 + P312
P305 + P351 +
P338
P330

NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
De mond spoelen.

Afvalverwijdering
P501

Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regionale voorschriften

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering
disodium carbonaat, samenstelling met waterstofperoxyde (2:3)
2.3. Andere gevaren
Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu
Algicide veilig gebruiken. Voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen.
N-36446
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/vPvB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
niet van toepassing
3.2. Mengsels
Beschrijving
Mengsel van natriumpercarbonaat met anorganische additieven
Gevaarlijke bestanddelen
CAS No

EC No

Benaming

[%]

Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

15630-89-4

239-707-6

disodium carbonaat, samenstelling met
waterstofperoxyde (2:3)

80

Oxid. Solid 2, H272 / Acute Tox. 4, H302 / Eye
Dam.1, H318

REACH
CAS No

Benaming

REACH registratienummer

15630-89-4

disodium carbonaat, samenstelling met waterstofperoxyde (2:3)

01-2119457268-30

Aanvullende aanwijzingen
Het product moet worden geclassificeerd als niet brandbevorderend, aangezien het de test overeenkomstig UN
Handbook 34.4.1 "Oxidising Properties" heeft doorstaan.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene aanwijzingen
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.
Na inademen
Voor frisse lucht zorgen.
Bij klachten medische behandeling toepassen.
Na huidcontact
Bij aanraking met de huid met warm water afspoelen.
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Na contact met de ogen
Bij aanraking met de ogen grondig spoelen met veel water (min. 15 min) en een arts raadplegen.
Na inslikken
Geen braken veroorzaken.
Bij per ongeluk inslikken rijkelijk water drinken en medische raad halen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
alle blusmiddelen zijn geschikt.
Product zelf brandt niet; Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.
Ongeschikte blusmiddelen
Watervolstraal
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand kan zuurstof worden vrijgegeven.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.
Verdere aanwijzingen
Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften
verwerkt worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Niet voor noodgevallen opgeleid personeel
Contact met de ogen en huid vermijden.
Stofvorming vermijden.
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Inzetkrachten
Contact met de ogen en huid vermijden.
Stofvorming vermijden.
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Kleine hoeveelheden tot 500 g kunnen met veel water via de huisriolering worden afgevoerd.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Mechanisch opnemen en de afvalverwerking doen toekomen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Veilige verwerking: zie paragraaf 7
Afvalverwijdering: zie paragraaf 13
Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanwijzingen voor een veilige omgang
Stofvorming vermijden.
Algemene beschermende maatregelen
Stof niet inademen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Hygienemaatregelen
Voor de pause en werkbeeindiging handen wassen.
Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen
In orgineelverpakking goed gesloten houden.
Verdere informatie over opslagbepalingen
Reservoir dicht gesloten houden, met voorzichtigheid openen en handhaven.
Tegen bevriezen beschermen.
Tegen vocht beschermen.
Tegen direkt zonlicht beschermen.
7.3. Specifiek eindgebruik
Aanbeveling(en) bij bepaald gebruik
Zie onder paragraaf 1.2

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Er is geen informatie beschikbaar.
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de ademhalingsorganen
Fijn het stofmasker van het gebruik met P2 filter in het geval van stofontwikkeling.
Bescherming van de handen
Gegevens over het handschoenmateriaal [soort/type, dikte, doordringingstijd/draagduur, bevochtigingssterkte]: nitriel; 0,
4mm; >240min.
De te gebruiken veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de EG-richtlijn 89/686/EWG en de
daaruit voortkomende norm EN374.
De keuze voor een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
De handschoenfabrikant zal u over de precieze doorbraaktijd van het handschoenmateriaal informeren. U dient deze
dan ook te respecteren.
Bescherming van de ogen
Veiligheidsbril
Overige veiligheidsmaatregelen
niet noodzakelijk
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
uiterlijk
Kleur
Poeder
lichtgrijs

Reuk
reukloos

Geurdrempelwaarde
niet bepaald
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu
Waarde

Temperatuur

bij

pH-waarde

ca. 10,6

20 °C

10 g/l

Kookpunt / bereik

niet bepaald

Smeltpunt / Vriespunt

niet bepaald

Vlampunt

niet van
toepassing

Verdampingssnelheid

niet bepaald

Methode

Opmerking
in water

Ontvlambaarheid (vast)

Het product moet
worden
geclassificeerd als
niet
brandbevorderend,
aangezien het de test
overeenkomstig UN
Handbook 34.4.1
"Oxidising Properties"
heeft doorstaan.

Ontvlambaarheid (gas)

Geen gegevens
beschikbaar

Ontbrandingstemperatuur

Geen gegevens
beschikbaar

Zelfontvlammingtemperat
uur

Het product is niet
zelfontvlambaar

Onderste explosiegrens

niet bepaald

Bovenste explosiegrens

niet bepaald

Dampdruk

niet bepaald

Relatieve dichtheid

niet bepaald

Stortgewicht

1100 kg/m3

Dampdichtheid

niet bepaald
met bezinksel
oplosbaar

Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid / andere

niet bepaald
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Waarde

n-Octanol/Water
verdelingscoëfficiënt
(log P O/W)

niet bepaald

Ontledingstemperatuur

niet bepaald

Viscositeit

niet van
toepassing

Temperatuur

bij

Methode

Opmerking

Oxiderende eigenschappen
Er is geen informatie beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen
Er is geen informatie beschikbaar.
9.2. Overige informatie
Het product moet worden geclassificeerd als niet brandbevorderend, aangezien het de test overeenkomstig UN
Handbook 34.4.1 "Oxidising Properties" heeft doorstaan.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.
10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Er is geen informatie beschikbaar.
10.4. Te vermijden omstandigheden
De hitte houdt weg
Tegen vocht beschermen. Tegen vorst beschermen.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen
Kontakt met zuren vermijden.
Reakties met alkalien en metalen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Thermische ontleding
Opmerking

Geen ontleding bij bepalingsgemate gebruik.

Verdere informatie
Bij correcte opslag en hantering ontstaan geen gevaarlijke afbraakproducten.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid
Waarde/Waardering

LD50 Acuut oraal

Soort

Methode

Opmerking
Geen gegevens beschikbaar
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Waarde/Waardering

Soort

Methode

Opmerking

LD50 Acuut
dermaal

Geen gegevens beschikbaar

LC50 Acuut
inhalatief

Geen gegevens beschikbaar

Irritatiewerking
huid

geringe irritatiewerking niet kentekenplichtig

Irritatiewerking
ogen

irriterend- gevaar voor
ernstige oogletsel.

Overgevoeligheid
van de huid

niet sensibiliserend

Overgevoeligheid
van de ademwegen

niet sensibiliserend

Subacute toxiciteit - Carcinogeniteit
Waarde

Soort

Methode

Waardering

Mutageniteit

Niet mutageen

Reproductieve
toxiciteit

Niet reproductietoxisch

Carcinogeniteit

Niet kankerverwekkend

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)
De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als doelorgaantoxisch, eenmalige blootstelling.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)
De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als doelorgaantoxisch, herhaalde blootstelling.

Aspiratiegevaar
Geen classificatie met betrekking tot aspiratietoxiciteit

Ervaringen uit de praktijk
Gevaar ernsig oogletsel.
Stof kan leiden tot irritatie van de ogen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Er is geen informatie beschikbaar.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Eliminatiegraad

Physicochemische
afbreekbaarheit

Analysemethode

Methode

Waardering

Het product is biologisch afbreekbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.
12.4. Mobiliteit in de bodem
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Er is geen informatie beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/vPvB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
12.6. Andere schadelijke effecten
Algemene aanwijzingen
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalsleutel
15 01 01
15 01 02

Afvalnaam
papieren en kartonnen verpakking
kunststofverpakking

Aanbeveling voor het product
Afvalverwerking volgens de wettelijke voorschriften.
Aanbeveling voor de verpakking
Gecontamineerde verpakkingen zijn optimaal leeg te maken, ze kunnen dan na overeenkomende reiniging opnieuw
gebruikt worden.
Afvalverwerking volgens de wettelijke voorschriften.
Aanbevolen reinigingsmiddel
Water
Algemene aanwijzingen
De toewijzing van het afvalsleutel-nr. moet overeenkomstig de EAK-verordening branche- en processpecifiek worden
uitgevoerd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
ADR/RID

IMDG

IATA-DGR

-

-

-

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

-

-

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

-

-

-

14.4. Verpakkingsgroep

-

-

-

14.5. Milieugevaren

-

-

-

14.1. VN-nummer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen informatie beschikbaar.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar
Verdere informatie over het transport
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.
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RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Er is geen informatie beschikbaar.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Opleidingsadviezen
Algicide veilig gebruiken. Voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen.
Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.
Verdere informatie
Afkortingen en acroniemen zie overzichtstabel op www.euphrac.eu
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.
Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld door: eska Ingenieurgesellschaft mbH - D-22767 Hamburg, Telefon:04030 68 17 0, Email: service@eska.de
PA 2: Ontsmettingsmiddel voor privégebruik en voor gebruik in het openbare gezondheidswezen en andere biociden.
Registratienummer BAuA (Duitsland): N-36446.
Neem de extra informatie in acht! Onze veiligheidsinformatiebladen zijn opgesteld in overeenstemming met de
geldende EU-richtl, ZONDER inachtneming van de specifieke nationale voorschriften met betrekking tot de omgang
met gevaarlijke stoffen/chemicaliën
De nationale specifieke regelingen moeten door iedere gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden toegepast!
Indicatie van wijzigingen: "!" = Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. Vorige versie: 1.4
H272
H302
H318

Kan brand bevorderen; oxiderend.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
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