SLUXX
Veiligheidsinformatieblad
Datum v an uitgav e: 11/03/2016

Datum herziening: 11/03/2016

:

Versie: 2.4

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

Productidentificatie

Productvorm

: Mengsel

Productnaam

: SLUXX

Product code

: ND 062 C1152

Formuleringstype

: Lokmiddel in korrelvorm (GB)

Samenstelling

: Ijzerfosfaat

Toelatingsnummer

: 9722P/B

1.2.

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

1.2.1.

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie

: Landbouw.
Gew asbeschermingsmiddel.
Enkel voor professioneel gebruik.

Gebruik van de stof of het mengsel
1.2.2.

: Molluscicide (Slakkenverdelgingsmiddel)

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar.
1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinform atieblad

Leverancier :
W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal
T. 05155/624-0 – F. 05155/6010,
info@neudorff.de - www.neudorff.de
Verdeler :
CERTIS EUROPE
270 Tervurenlaan
1150 Brussel - Belgie
T + 32 2 331 38 94 - F + 32 2 331 38 60
info@certiseurope.be - www.certiseurope.com
1.4.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer

: Certis Carechem 24 meertalige 24 uur noodnummer: + 31 (0) 107 138 195
Belgisch Antigifcentrum: +32 (0) 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
Niet ingedeeld
2.2.

Etiketteringselementen

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

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte afval locatie of recyclingbedrijf in
overeenstemming met /volgens lokale en nationale regelgeving.

EUH zinnen
11/03/2016
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EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
2.3.

Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.

Stoffen

Niet van toepassing.
3.2.

Mengsel

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten w orden conform Annex II, sectie 3.2

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing

: Breng het slachtoffer naar de buitenlucht
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontw ikkelt.

EHBO na contact met de huid

: Met veel w ater afspoelen
Er zijn geen speciale maatregelen nodig.

EHBO na contact met de ogen
4.2.

: Onmiddellijk spoelen met veel w ater.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels
4.3.

: Geen symptomen.

Vermelding van de vereiste onm iddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbe strijdingsmaatregelen
5.1.

Blusm iddelen

Geschikte blusmiddelen

: Verstuiving van water.
Droog chemisch poeder.
Alcoholbestendig schuim.
Koolstofdioxyde (CO2).

5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

:

Verbranding of thermische ontleding kan giftige dampen teweegbrengen. Chloorverbindingen.
Stikstofoxides. Koolmonoxide. Koolw aterstof.

Reactiviteit
5.3.

:

Geen in normale omstandigheden.

Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies

: Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt.
De brand bestrijden vanaf een veilig afstand en afgeschermde plaats.
Rook niet inademen.
Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Indien mogelijk, neem de
containers uit de gevaarlijke zone.
Het blusw ater indammen m.b.v. tijdelijke aarden w allen om de verspreiding en het wegstromen
in de riolering of rivieren te voorkomen.
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: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, een bescherming voor de ogen/het
gezicht en ademhalingsbescherming.
Draag een onafhankelijk w erkend ademhalingsbeschermingsmiddel.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Beschermingsmiddelen

: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een oog- of gelaatsbescherming.

Noodprocedures

: Evacueer het personeel naar een veilige plaats. Ruimte ventileren Vermijd direct contact met
het product.

6.2.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
6.3.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -m ateriaal

Insluitingsmethoden

: Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het
wegstromen in de riolering of oppervlaktewater te beletten.

Reinigingsmethoden

Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product.
Na absorptie het gemorste materiaal bv mbv een shovel overbrengen in goed te sluiten
containers en etiketteer op juiste w ijz e. Proposal:
Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of
kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.
Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale wetgeving.

6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken

Verw ijz ing naar andere rubrieken (8, 13).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel

: Lees voor gebruik het etiket
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Geen gas, rook, damp of aërosolen inademen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, een bescherming voor de ogen/het
gezicht en ademhalingsbescherming.

Hygiënische maatregelen

: Direct na elke hantering van dit product en voor het verlaten van de werkplek handen wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2.

Voorw aarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

: Verw ijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Opslaan in goed geventileerde ruimte, volgens nationale of lokale w etgeving.
Gebruik de originele containers, goed afgesloten.

7.3.

Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.

Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar.
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Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsuitrusting

: Beschermkleding. Handschoenen. Nauw aansluitende bril. Bij stof: stofmasker.

RUBRIEK 9: Fysi sche en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vast

Voorkomen
Kleur

: Korrelige vaste stof.
: Blauw .

Geur

: Nagenoeg reukloos.

Geurgrens

: Geen gegevens beschikbaar

pH

: 3.5

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Stol-/vriespunt

: Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt

: Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt

: Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontbindingstemperatuur

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas)

: 376 °C

Dampdruk

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid
Oplosbaarheid

: 0.73 g/cm³
: Bijna onoplosbaar.

Log Pow

: Geen gegevens beschikbaar

Log Kow

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch

: Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

: Geen explosie eigenschappen.

Oxiderende eigenschappen

: Geen oxiderende eigenschappen.

Explosiegrenzen

: Geen gegevens beschikbaar

9.2.

Overige inform atie

VOC gehalte

: 0%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden.
10.2.

Chem ische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden.
10.3.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.4.

Te verm ijden omstandigheden

Geen.
11/03/2016
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Chem isch op elkaar inwerkende m aterialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologi sche informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

: Niet ingedeeld

SLUXX
LD50 oraal rat

> 5000 mg/kg

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg

Irritatie

: Niet ingedeeld.
Niet-irriterend voor de huid.
Niet-irriterend voor de ogen.

Corrosiviteit

: Niet ingedeeld.

Sensibilisatie

: Niet ingedeeld.

Toxiciteit bij herhaalde toediening

: Niet ingedeeld.

Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld.

Mutageniteit

: Niet ingedeeld.

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld.

Overige informatie

: Het ijzerfosfaat gebruikt als actieve stof komt overeen met de kw aliteit van levensmiddelen.

RUBRIEK 12: Ecologi sche informatie
12.1.

Toxiciteit

SLUXX
LC50 Vissen (Oncorhynchus mykiss)

> 100 mg/l

LC50 (Pseudokirchneriella subcapitata)

> 100 mg/l

EC50 Daphnia

> 100 mg/l

12.2.

Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.3.

Bioaccum ulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.4.

Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof wordt niet beschouwd als persis tent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer
bioaccumulerend (vPvB).
12.6.

Andere schadelijke effecten

Overige informatie

11/03/2016
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RUBRIEK 13: Instructie s voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden

: Spoel de gebruikte container drie maal met w ater en giet het waswater in de tank of container
waarin het mengsel is bereid.
Lege containers en afval opruimen in overeenstemming met lokale of nationale w etgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.

VN-nummer

Niet geclassif iceerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving
14.2.

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing
14.3.

Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing
14.4.

Verpakkingsgroep

Niet van toepassing
14.5.

Milieugevaren

Overige informatie

: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1.

Landtransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.2.

Transport op open zee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.3.

Luchttransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.7.

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

15.1.1.

EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
15.1.2.

Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar
15.2.

Chem ischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze infor matie is gebas eerd op onz e huidige k ennis en is bedoeld om het pr oduc t te beschrijven v oor de toepassi ng v an gez ondheids-, veiligheids-en milieu-as pecten. Het mag dus niet w orden
opgevat als garantie v oor gelijk welke s pecifiek e eigenschap v an het product.
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