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

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Eurol Battery Acid
UFI : 4EX7-RRA2-5305-CT3C
Productcode : E301300
Producttype : Accuzuur.
Productgroep : Handelsproduct

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Belangrijkste gebruikscategorie : Industrieel gebruik,professioneel gebruik,Consumentengebruik

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +31 79 3467 808
EVOFENEDEX

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid, (24 uur/dag ; 24 heures/jour ; 24 
Stunden/Tag)

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+32 70 245 245

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 
over vergiftigingen: 
070 245 245 (gratis, 
24/7), of indien 
onbereikbaar tel. 02 
264 96 30 (normaal 
tarief).

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd 
om professionele 
hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon enkel CLP informatie
Bijtend voor metalen, Categorie 1 H290 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A H314 

Eurol bv.
Energiestraat 12
Postbus P.O. Box 135
7442 DA Nijverdal - The Netherlands
T +31 548 615165
reach@eurol.com - www.eurol.com

mailto:reach@eurol.com
http://www.eurol.com/
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Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

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

GHS05
Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Bevat : zwavelzuur … %
Gevarenaanduidingen (CLP) : H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P260 - damp niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 - Oogbescherming, Gelaatsbescherming, Beschermende kleding, Beschermende 
handschoenen dragen.
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.

2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

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

zwavelzuur … %
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 
werkvloer (BE, NL); stof waarvoor binnen de 
Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 
werkvloer geldt

CAS-Nr: 7664-93-9
EG-Nr: 231-639-5
EU Identificatie-Nr: 016-020-
00-8
REACH-nr: 01-2119458838-
20

35 – 50 Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314

Full text of H- and EUH-statements: see section 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts 
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen.
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EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een 
arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Symptomen/effecten na inademing : Bijtend voor de luchtwegen.
Symptomen/effecten na contact met de huid : Brandwonden bij contact met de huid.
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Symptomen/effecten na opname door de mond : Verbranding van de bovenste spijsverterings- en ademhalingskanalen, buikpijn, overgeven 

van bloed, ernstig letsel aan teer weefsel en gevaar van perforatie.

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. (onbrandbaar waterig 
product).

Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

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

Reactiviteit in geval van vuur : Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Corrosieve dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. Wees uiterst 
voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) 
bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming.

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Gebruik beschermende kleding. Ondoorlatende beschermende nitril handschoenen.
Noodprocedures : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Noodprocedures : De ruimte ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Grote gemorste hoeveelheden product met zand of aarde indammen.
Reinigingsmethodes : Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 

kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING.
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Extra gevaren bij verwerking : Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke 
wolkbrand.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: NOOIT water in deze stof gieten; bij oplossen of verdunnen altijd de stof langzaam aan het 
water toevoegen.

Hygiënische maatregelen : Na het werken met dit product Alle verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken, Kleding 
wassen alvorens deze opnieuw te dragen, Poetslappen, papier en andere materialen die 
gebruikt zijn voor het absorberen van gemorst product leveren een brandgevaar op. grondig 
wassen.

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

Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.
Niet combineerbare stoffen : Sterke alkaliën.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.
Opslagtemperatuur : 0 – 40 °C
Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Accuzuur.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

zwavelzuur … % (7664-93-9)

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Sulphuric acid (mist)

IOELV TWA (mg/m³) 0,05 mg/m³

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acide sulfurique

Limit value [mg/m³] 1 mg/m³

Short time value [mg/m³] 2 mg/m³

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Zwavelzuur (nevel), gedefinieerd als de thoracale fractie

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,05 mg/m³

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC

Eurol Battery Acid 

PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 0,0025 mg/l

PNEC aqua (zeewater) 0,00025
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Eurol Battery Acid 

PNEC (Sedimenten)

PNEC sediment (zoet water) 0,002 mg/kg droog gewicht

PNEC sediment (zeewater) 0,002 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)

PNEC waterzuiveringsinstallatie 8,8 mg/l

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:
Grote hoeveelheden: grote productlekkage met zand of aarde indijken. Zorg voor een geschikte ventilatie, met name in gesloten ruimten.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Vermijd onnodige blootstelling.

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:
Chemische stofbril of gelaatsbescherming

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de handen:
Beschermende handschoenen dragen

Andere Huidbescherming
Materiaalkeuze beschermende kleding:
Handschoenen van butylrubber. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent). VITON 
handschoenen. Handschoenen van nitrilrubber

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Goedgekeurd masker dragen.

8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Beperking van de blootstelling van de consument:
Beschermende handschoenen van butylrubber. VITON handschoenen. Beschermende handschoenen van nitrilrubber.
Overige informatie:
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar
Kleur : Kleurloos.
Geur : karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : < 1
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Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : 110 °C
Vlampunt : > Niet brandbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar.
Dampdruk bij 20°C : 19 hPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : > 1
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 1,277 kg/l @20°C
Oplosbaarheid : Volledig mengbaar met 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

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.

10.2. Chemische stabiliteit

Niet vastgesteld.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld. Hygroscopisch.

10.4. Te vermijden omstandigheden

NOOIT water in deze stof gieten; bij oplossen of verdunnen altijd de stof langzaam aan het water toevoegen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke alkaliën. Logen en bijtende producten. Kan bijtend zijn voor metalen. Voeg nooit water toe.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.

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

Eurol Battery Acid 

LD50 oraal rat 2140 mg/kg

zwavelzuur … % (7664-93-9)

LD50 oraal rat 2140 mg/kg
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Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
pH: < 1

Aanvullende informatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt vermoedelijk ernstige oogschade

pH: < 1
Aanvullende informatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Niet ingedeeld

zwavelzuur … % (7664-93-9)

LC50 vissen 1 16 – 28 mg/l 96h; (Lepomis macrochirus)

EC50 Daphnia 1 > 100 48h

EC50 72h - Algen [1] > 100 mg/l

ErC50 (algen) > 100 mg/l 72h

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Eurol Battery Acid 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld.

12.3. Bioaccumulatie

Eurol Battery Acid 

Bioaccumulatie Niet vastgesteld.

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

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code : 06 01 01* - zwavelzuur en zwaveligzuur

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer

UN 2796 UN 2796 UN 2796 UN 2796 UN 2796

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ACCUMULATORVLOEIST
OF, ZUUR

BATTERY FLUID, ACID Battery fluid, acid ACCUMULATORVLOEIST
OF, ZUUR

ACCUMULATORVLOEIST
OF, ZUUR

Omschrijving vervoerdocument

UN 2796 
ACCUMULATORVLOEIST
OF, ZUUR (Zwavelzuur), 8, 

II, (E)

UN 2796 BATTERY FLUID, 
ACID (Sulphuric acid), 8, II

UN 2796 Battery fluid, acid 
(Sulphuric acid), 8, II

UN 2796 
ACCUMULATORVLOEIST
OF, ZUUR (Zwavelzuur), 8, 

II

UN 2796 
ACCUMULATORVLOEIST
OF, ZUUR (Zwavelzuur), 8, 

II

14.3. Transportgevarenklasse(n)

8 8 8 8 8

14.4. Verpakkingsgroep

II II II II II

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee
Mariene verontreiniging: 

Nee

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Classificeringscode (VN) : C1 
Beperkte hoeveelheden (ADR 2011) : 1l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E2
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP15 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(ADR)

: T8

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR)

: TP2

Tankcode (ADR) : L4BN
Bijzondere bepalingen voor tanks (ADR) : TU42 
Voertuig voor tankvervoer : AT
Vervoerscategorie (ADR) : 2
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 80 
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Oranje identificatiebord :

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E 

Transport op open zee
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E2
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P001
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC02 
Speciale voorschriften IBC (IMDG) : B20
Instructies voor tanks (IMDG) : T8 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP2 
Nr. NS (Brand) : F-A
Nr. NS (Verspilling) : S-B
Stuwagecategorie (IMDG) : B
Isolatie (IMDG) : SG36, SG49
Maatregelen en observaties (IMDG) : Colourless liquid, mixture not exceeding 1.405 relative density. Highly corrosive to most 

metals. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Luchttransport
PCA Excepted quantities (IATA) : E2
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y840
PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 0.5L 
PCA verpakkingsvoorschrift (IATA) : 851
PCA max net quantity (IATA) : 1L
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 855
CAO max net quantity (IATA) : 30L
ERG-code (IATA) : 8L

Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : C1 
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E2
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EP
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0

Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID) : C1 
Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E2
Verpakkingsinstructies (RID) : P001, IBC02
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID)

: MP15 

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(RID)

: T8 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID)

: TP2 

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : L4BN
Speciale voorschriften voor RID-tanks (RID) : TU42 
Transportcategorie (RID) : 2
Expresspakket (RID) : CE6
Gevarenidentificatienummer (RID) : 80

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

Niet van toepassing
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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.

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Zwavelzuur is 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 chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:
Revision - See : *.

Gegevensbronnen : 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 tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Geen.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, Categorie 1

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsinformatieblad, EU

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.


