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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

TEKMAR 

Datum van publicatie: 08/15/2005 
Veiligheidsblad ref.-nr. MSDS-TS3 – Maegis Textiel Remover 

Datum van herziening: 08/23/2005 

Herzieningsnummer: 16 Part MSDS 

 
 

1. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING EN VAN HET PRODUCT 
 

NAAM VAN HET PRODUCT: TS-3 
ALGEMEEN GEBRUIK: product voor het verwijderen van uitgeharde inkt – Cured Ink Remover 
PRODUCTCODE: TS-3 

 
PRODUCENT 
Technical Marketing, Ltd. (TEKMAR) 
P.O Box 4700 
Santa Barbara, CA 93140 

 
Contact: Health & Safety Productverantwoordelijke: (805) 
965-0704 
Transport: (805) 564-1096 

 
NOODNUMMERS – 24/24U BEREIKBAAR CHEMTREC (V.S.): 
(800) 424-9300 
Noodnummer: (805) 965-0704 
Internationaal (gratis): ++703 527-3887 

 
OPMERKINGEN: Voor zover wij weten, voldoet dit veiligheidsinformatieblad aan de vereisten van US 
OSHA 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC en de Canadian Hazardous Products Act. 

 

2. SAMENSTELLING/INFORMATIE MET BETREKKING TOT 

DE BESTANDDELEN 
 

Scheikundige benaming Gew. % OSHA/PEL ACGIH CAS# EINECS# Sec. 313 

Dichloormethaan 70-90 25 25 75-09-2 200-838-9 Ja 

Tetrachloorethyleen 5-15 25 25 127-18-4 204-825-9 Ja 

Petroleum, nafta 5-15 300 300 64742-89-8 265-192-2 Neen 

Specifieke niet-gevaarlijke 
componenten 

<1 NVT NVT NVT NVT Neen 

mailto:info@maegis.nl
http://www.maegis.nl/


Maegis Textiel Remover 

MAEGIS B.V. · Midzomerweg 51 · 7532 SW Enschede · Nederland 
Tel 0031 (0) 53 460 90 50 · Fax 0031 (0) 53 460 90 51 · info@maegis.nl · www.maegis.nl 

 

 

 

 

 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

OVERZICHT NOODGEVALLEN 

 Kleurloze vloeistof. Irriterende geur. Bij brand komen giftige dampen vrij. 
Veroorzaakt irritatie van de ogen. Schadelijk bij inademing. Kan huidirritatie 
veroorzaken. Alle personeel dient de zone te verlaten. Schadelijk voor de 
luchtwegen. Kan de longen binnendringen en organen beschadigen.* 

 

 MOGELIJKE EFFECTEN OP DE GEZONDHEID 
 

OGEN: Kan hevige pijn veroorzaken ten gevolge van irritatie van het oogweefsel. Kan matige irritatie 
van de ogen veroorzaken, die slechts langzaam overgaat. Kan het hoornvlies licht beschadigen. 
Dampen kunnen leiden tot irritatie van de ogen die als storend wordt ervaren, en tot roodheid. 

 
HUID: Langdurige of herhaalde blootstelling kan irritatie van de huid of zelfs brandwonden 
veroorzaken. Herhaaldelijk contact kan leiden tot droge of afschilferende huid. Kan ernstige 
gevolgen hebben voor bedekte huid (onder kleding, handschoenen). Langdurig huidcontact leidt 
doorgaans niet tot absorptie van schadelijke hoeveelheden. 

 
INSLIKKEN: Weinig giftig bij inslikken. Het inslikken van kleine hoeveelheden ten gevolge van normale 
handelingen leidt doorgaans niet tot letsels; wanneer evenwel grotere hoeveelheden worden 
ingeslikt, kan dat leiden tot letsels. Bij het inslikken of door het braken kan het product 
terechtkomen in de longen, waar het snel wordt opgenomen en van waaruit het schade kan 
berokkenen aan andere organen. 

 
INADEMEN: In kleine of slecht verluchte ruimten kunnen de dampen gemakkelijk blijven hangen en 
bewusteloosheid en de dood veroorzaken. Buitensporige blootstelling kan leiden tot irritatie van de 
bovenste luchtwegen (neus en keel). Kan carboxyhemoglobinemie veroorzaken waardoor het bloed 
geen zuurstof meer kan transporteren. Minimale verdovende of narcotische gevolgen kunnen zich 
voordoen bij een hoeveelheid van 500-1000 ppm methyleenchloride. Bij hoeveelheden van meer dan 
1000 ppm kan duizeligheid, een dronken gevoel optreden, en hoeveelheden van nauwelijks 10.000 
ppm kunnen bewusteloosheid en de dood veroorzaken. Deze hoge waarden kunnen ook leiden tot 
hartritmestoornissen. 

 

SYSTEMISCHE GEVOLGEN (VOOR ANDERE DOELORGANEN): Bij dieren 
konden gevolgen worden vastgesteld voor de volgende organen: centraal zenuwstelsel, nieren en 
lever. Kan carboxyhemoglobinemie veroorzaken waardoor het bloed geen zuurstof meer kan 
transporteren. 

 

VERKLARING MET BETREKKING TOT DOELORGANEN: Bij dieren konden 
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gevolgen worden vastgesteld voor de volgende organen: centraal zenuwstelsel, nieren en lever. Kan 
carboxyhemoglobinemie veroorzaken waardoor het bloed geen zuurstof meer kan transporteren. 

 
CARCINOGEEN EFFECT: In het kader van de communicatie over de gevaren werd deze scheikundige 
stof, conform OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1200, door IARC en NTP opgenomen in de lijst van 
potentieel kankerverwekkende stoffen. Van dichloormethaan is geweten dat het de incidentie van 
kwaadaardige tumoren bij muizen en goedaardige tumoren bij ratten doet toenemen. Studies hebben 
aangetoond dat de tumoren bij muizen uniek zijn voor deze soort. Andere onderzoeken op dieren, 
evenals verscheidene onderzoeken inzake humane epidemiologie, hebben geen tumorigene respons 
kunnen aantonen. Van dichloormethaan wordt aangenomen dat het geen meetbaar carcinogeen 
risico inhoudt voor de mens wanneer het correct wordt behandeld. 

 
TERATOLOGIE (AANGEBOREN AFWIJKINGEN): Aangeboren afwijkingen zijn onwaarschijnlijk. 
Blootstelling die geen gevolgen heeft voor de moeder, zou geen gevolgen mogen hebben voor de 
foetus. Er werden geen aangeboren afwijkingen vastgesteld bij dieren; er werden alleen andere 
gevolgen voor de foetus vastgesteld bij dosissen die toxische gevolgen hadden voor de moeder. 

 

VOORTPLANTINGSTOXICITEIT: Bij onderzoeken op dieren konden geen 
gevolgen voor de voortplanting worden vastgesteld. 

 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 

OGEN: Onmiddellijk spoelen met water; indien contactlenzen worden gedragen, deze uitdoen binnen 
de eerste 5 minuten en nadien de ogen gedurende ten minste 15 minuten spoelen. Onmiddellijk 
medisch advies inwinnen, bij voorkeur van een oogarts. 

HUID: Wassen met veel water. 
INSLIKKEN: Niet doen braken. Er een geneesheer bijroepen en/of het slachtoffer onmiddellijk 
overbrengen naar een ziekenhuis. 
INADEMEN: De persoon in de openlucht brengen. Indien hij/zij niet ademt, kunstmatig beademen. Indien 
hij/zij moeilijk ademt, zuurstof laten toedienen door geschoold personeel. Er een geneesheer bijroepen 
en/of het slachtoffer overbrengen naar een ziekenhuis. 
VERERGEREN VAN DE MEDISCHE TOESTAND: Door carboxyhemoglobinemie kan een vooraf bestaande 
toestand waardoor het slachtoffer gevoelig is voor verminderde zuurstoftoevoer, zoals een chronische 
longaandoening, kransslagaderproblemen of anemie, verergeren. Indien er brandwonden zijn, deze na 
ontsmetting behandelen als gewone thermische brandwonden. Omdat de stof snel kan worden opgenomen 
door de longen wanneer ze wordt ingeademd en daar systemische gevolgen kan hebben, dient de beslissing 
om het slachtoffer al of niet te laten braken te worden genomen door een geneesheer. Indien een spoeling is 
vereist, stel dan endotracheaal en/of esofageaal voor. Wanneer een maagspoeling wordt overwogen, dient 
het risico dat de stof terechtkomt in de longen te 
 
 
 
 
 

mailto:info@maegis.nl
http://www.maegis.nl/


Maegis Textiel Remover 

MAEGIS B.V. · Midzomerweg 51 · 7532 SW Enschede · Nederland 
Tel 0031 (0) 53 460 90 50 · Fax 0031 (0) 53 460 90 51 · info@maegis.nl · www.maegis.nl 

 

 

 

 

worden afgewogen tegen de toxiciteit. “Myocardiale irritatie” kan toenemen ten gevolge van blootstelling. 
Geen sympathomimetische geneesmiddelen toedienen tenzij absoluut noodzakelijk. Geen specifiek tegengif. 
Behandeling van blootstelling moet zijn gericht op het bestrijden van de symptomen en dient rekening te 
houden met de klinische toestand van de patiënt. 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

VLAMPUNT EN METHODE: >100°C T.C.C. ONTVLAMBAARHEIDSLIMIETEN:
 LFL: 14% bij 25°C – UFL: 22% bij 25°C 
ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR: Niet gekend 
ONTVLAMBAARHEIDSKLASSE: Niet ontvlambaar 
ALGEMEEN GEVAAR: Evacueer medewerkers benedenwinds van de brand om inademing van irriterende 
en/of gevaarlijke dampen en rook te vermijden. 
BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN: Watergordijn of -nevel, koolstofdioxide, droge scheikundige stof, schuim. 
Waternevel kan, indien voorzichtig toegepast, worden gebruikt als deken om de brand te blussen. 
GEVAARLIJKE RESTPRODUCTEN VAN VERBRANDING: Tijdens een brand kan de rook, naast het originele 
materiaal, ook niet geïdentificeerde toxische en/of irriterende bestanddelen bevatten. Gevaarlijke 
restproducten van de verbranding kunnen onder meer waterstofchloride, koolstofmonoxide en 
koolstofdioxide zijn. Gevaarlijke restproducten van de verbranding kunnen sporen van fosgeen, chlorine 
bevatten. 
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN: Dit product is een niet-ontvlambare stof. Ten gevolge van een brand 
kunnen zich evenwel gevaarlijke afbraakproducten en restproducten van de verbranding vormen. Koel 
vaten die aan het vuur zijn blootgesteld, met water om oververhitting te vermijden. 
BRANDBESTRIJDINGSUITRUSTING: Draag autonome ademhalingstoestellen (SCBA – self-contained breathing 
apparatus) en beschermende brandwerende kleding (met inbegrip van een brandweerhelm, jas, broek, laarzen 
en handschoenen). Indien beschermende uitrusting niet beschikbaar is of niet wordt gebruikt, bestrijd de 
brand dan vanop een beschermde plaats of een veilige afstand. 

 
 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTELE VERSPREIDING 
 

BEPERKTE LOZING: Leg tijdelijke dijken aan van aarde, zand of ander geschikt materiaal dat onmiddellijk 
beschikbaar is om verspreiding van de stof te vermijden. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals beschreven in Hoofdstuk 8; breng de lekkende container over naar een veiligheidszone of draai de 
container zo dat de opening zich boven het vloeistofpeil bevindt. Absorbeer op diatomiet of gelijkwaardig inert 
materiaal. Ruim op en verwerk in een geschikte afvalverwerkingsinstallatie overeenkomstig de geldende 
wetten en reglementen en de productkenmerken op het ogenblik van de verwijdering. 
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GROTERE LOZING: Leg tijdelijke dijken aan van aarde, zand of ander materiaal dat onmiddellijk beschikbaar is 
om verspreiding van de stof te vermijden. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
beschreven in Hoofdstuk 8; sluit de kleppen of dek ze af en/of blokkeer of stop gaten in de lekkende container 
en breng de stof over in een andere container. Houd de stof tegen zoals hierboven beschreven en vraag de 
lokale brandweer of politie om onmiddellijke dringende bijstand. 

 

MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU 
WATERVERONTREINIGING: sluit het product in om te vermijden dat het terecht komt in de riool of in 
waterwegen. 
BODEMVERONTREINIGING: sluit het product in om te vermijden dat het wegstroomt of terecht komt in de 
bodem. 

 

OPMERKING IN HET KADER VAN VERONTREINIGING: Indien het geloosde 
product zou kunnen terecht komen in waterwegen, met inbegrip van af en toe droog staande kreken, neem 
dan contact op met de lokale overheid. Indien in de V.S., neem contact op met het US COAST GUARD 
NATIONAL RESPONSE CENTER op het gratis nummer 800-424- 8802. 

 
In geval van een ongeval of verspreiding op de weg, neem contact op met: CHEMTREC 
in de VS op het nummer 800-424-9300 
CHEMTREC, andere landen, op het nummer (internationale verbindingen)+1 703 527 3887. 

 
OPMERKINGEN: Zie Hoofdstuk 13 voor informatie met betrekking tot de afvalverwerking en Hoofdstuk 15 voor 
de reglementaire vereisten. 
Voor grote en kleine lozingen kan een ruime definitie worden gehanteerd naar gelang van het systeem waarover 
de gebruiker beschikt. De categorie waaronder de lozing valt, dient daarom op de plaats van verspreiding te 
worden bepaald door technisch geschoold personeel. 

 

7.HANTERING EN OPSLAG 
 

HANTERING: Om ongecontroleerde emissies te vermijden, dienen dampen van de container naar een opslagtank te worden 
gepompt. Niet eten, drinken of roken in de werkzone. Zie Controle van blootstelling/individuele bescherming, Hoofdstuk 8 
van het Veiligheidsinformatieblad. Containers, zelfs als ze leeg zijn, kunnen dampen bevatten. Niet snijden, boren, schuren, 
lassen of vergelijkbare handelingen verrichten op of in de buurt van lege containers. Dampen van dit product zijn zwaarder 
dan lucht en hopen zich op in putten, ontvettingsinstallaties, opslagtanks en andere afgesloten ruimten. Ga de ruimten waar 
zich dampen van deze stof zouden kunnen bevinden, niet binnen tenzij specifieke ademhalingstoestellen worden gebruikt 
en er een waarnemer aanwezig is. Manuele handelingen (zoals het koud reinigen of het strippen van verf) met 
methyleenchloride moeten zo worden verricht dat er geen solventdampen vrijkomen, en de ruimte dient goed te worden 
verlucht en/of er moet gebruik worden gemaakt van ademhalingstoestellen om mogelijke 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@maegis.nl
http://www.maegis.nl/


Maegis Textiel Remover 

MAEGIS B.V. · Midzomerweg 51 · 7532 SW Enschede · Nederland 
Tel 0031 (0) 53 460 90 50 · Fax 0031 (0) 53 460 90 51 · info@maegis.nl · www.maegis.nl 

 

 

 

 

overmatige blootstelling aan de dampen te vermijden. Handschoenen of andere beschermende uitrusting 
dienen te worden gedragen indien huidcontact niet kan worden uitgesloten. 

 
OPSLAG: Houd de containers goed gesloten wanneer ze niet worden gebruikt. Opslaan in een koele, droge 
ruimte. Bij temperaturen van meer dan 85°F kan er zich aanzienlijke dampdruk ontwikkelen (>5 psi). Dit kan 
leiden tot ontluchting of scheuren. Niet opslaan in zink, aluminium, aluminiumlegeringen, kunststoffen. Het 
product heeft een grotere dichtheid dan water. Zorg voor degelijke opslagcontainers. 

 

8.CONTROLE VAN BLOOTSTELLING/INDIVIDUELE BESCHERMING 
 

MECHANISCHE CONTROLE: Zorg voor algemene en/of lokale afzuiging om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid 
deeltjes in de lucht onder de richtlijnen inzake blootstelling blijft. In slecht verluchte ruimten kunnen zich 
dodelijke concentraties vormen. 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN: 
 

OGEN EN GEZICHT: Draag een veiligheidsbril met zijdelingse bescherming of een stofbril wanneer met 
dit materiaal wordt gewerkt. 

 
HUID: Om huidcontact te vermijden, draag ondoordringbare beschermende kleding zoals neopreen of 
butylrubber handschoenen, een schort, laarzen of een pak, zoals nodig. 

 
ADEMHALING: In noodgevallen of in situaties waar er geen informatie is over de atmosferische condities, 
gebruik een goedgekeurd autonoom ademhalingstoestel of perslucht met een bijkomend autonoom 
ademhalingstoestel. De hoeveelheid deeltjes in de lucht moet onder de richtwaarde voor blootstelling worden 
gehouden. Wanneer bescherming van de ademhaling nodig is, gebruik dan een goedgekeurd autonoom 
ademhalingstoestel of perslucht met een bijkomend autonoom ademhalingstoestel. In enge of slecht verluchte 
ruimten, gebruik een goedgekeurd autonoom ademhalingstoestel of perslucht met een bijkomend autonoom 
ademhalingstoestel. 

 
HYGIËNE OP DE ARBEIDSPLAATS: De ruimten waar deze stof wordt opgeslagen of wordt gebruikt, dienen 
te beschikken over een installatie om de ogen te spoelen en een veiligheidsdouche. Goede persoonlijke 
hygiëne dient steeds te worden gerespecteerd. 

 
OPMERKINGEN: ACGIH TLV bedraagt 50 ppm, A3. OSHA/PEL is 25 ppm TWA 125 
ppm, STEL. 
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9.FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

Fysische staat: vloeistof 
Geur: irriterende geur 
Voorkomen: kleurloze vloeistof 

 
 

 

Kleur: water 
pH: niet van toepassing Dampdruk: 
205,57 mm/Hg 
Dampdichtheid: 3,12 
Kookpunt: 105-305°F 
Vriespunt: >-50°C 
Oplosbaarheid in water: verwaarloosbaar (<0,1%) 
Verdampingssnelheid: 10 (N-butylacetaat = 1) 
Relatieve dichtheid: 1,257 

 

10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

GEVAARLIJKE POLYMERISATIE: NEE 

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN: Het product kan bij hoge temperaturen ontleden. Vermijd open vlammen, 
lasbogen of andere bronnen van hoge temperatuur die thermische ontleding kunnen veroorzaken. Vermijd 
rechtstreeks zonlicht of ultravioletstraling. 

 
STABILITEIT: Het product is stabiel als het in de aanbevolen omstandigheden wordt opgeslagen. Zie 
Opslag, Hoofdstuk 7. 

 
GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN: Het vrijkomen van gevaarlijke ontledingsproducten hangt af van 
temperatuur, luchttoevoer en de aanwezigheid van andere stoffen. Tot de gevaarlijke ontledingsproducten 
behoort waterstofchloride. Gevaarlijke ontledingsproducten kunnen spoorhoeveelheden van chlorine, 
fosgeen bevatten. 

 
ONVERENIGBARE STOFFEN: Vermijd contact met oxiderende stoffen. Vermijd contact met sterke basen. 
Vermijd onbedoeld contact met amines. Vermijd contact met metalen zoals zinkpoeder, aluminiumpoeder, 
magnesiumpoeder, kalium, natrium. Waterverontreiniging kan corrosie van metalen veroorzaken ten gevolge 
van de vorming van zoutzuur. 
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11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (Zie Hoofdstuk 3 voor potentiële 

gezondheidseffecten). 
 

DERMAL LD50: dermal LD50 werd niet bepaald 
ABSORPTIE DOOR DE HUID: geen gegevens beschikbaar 
ORAL LD50: de Oral LD50 voor ratten ligt tussen 1500 en 2500 mg/kg 

LC50 INADEMING: niet gekend 
EFFECTEN OP DE OGEN: Deze stof kan significante irritatie van de ogen veroorzaken 
EFFECTEN OP DE HUID: Deze stof kan significante irritatie van de huid veroorzaken 
SENSIBILISATIE: Niet gekend 
DOELORGANEN: Lever, nieren 
CARCINOGENICITEIT 

 

IARC: Opgenomen door de IARC – neen NTP: 
Opgenomen door de NTP – neen OSHA: Opgenomen 
door de OSHA – neen 

MUTAGENICITEIT: Mutageniciteitstests met methyleenchloride waarbij gebruik werd gemaakt van cellen van 
zoogdieren of dieren, leverden negatieve of dubbelzinnige resultaten op. Dit komt overeen met het gebrek 
aan interactie met DNA van ratten en hamsters. Hoewel de resultaten van de Ames bacteriële tests over het 
algemeen positief waren, laten de gegevens globaal uitschijnen dat het genotoxische potentieel geen 
significante factor is. Niet gekend. 

VOORTPLANTINGSEFFECTEN: Niet gekend 
TERATOGENE EFFECTEN: Niet gekend 

 
 

12.ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

MILIEUGEGEVENS: Kan een negatieve milieu-impact veroorzaken indien de stof terechtkomt in 
waterwegen. Het bioconcentratiepotentieel is klein. Deze stof is niet onmiddellijk biologisch afbreekbaar; 
deze resultaten betekenen echter niet noodzakelijk dat de stof onder omgevingsvoorwaarden niet 
biologisch afbreekbaar is. De biologische afbreekbaarheid in de bodem en/of in water kan verbeteren door 
acclimatisatie. In de lucht heeft de stof een troposferische halveringstijd van 79-110 dagen. 

 

ECOTOXICOLOGISCHE INFORMATIE: De stof is weinig acuut giftig voor organismen in het 
water. 

 

VERDELING: Niet gekend 
 

INFORMATIE M.B.T. “CHEMICAL FATE”: Niet gekend 
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13.TOELICHTINGEN INZAKE DE VERWIJDERING (Zie Hoofdstuk 15 voor 

wettelijk verplichte informatie) 
 

METHODE VAN VERWIJDERING: NIET IN RIOLEN, OP DE BODEM OF IN WELKE 
WATERPLAS OOK LOZEN. Alle verwijderingsmethoden moeten voldoen aan de nationale, 
gewestelijke/provinciale en lokale wetten en reglementen. De reglementen kunnen verschillen naar gelang van 
de plaats. De classificatie van het afval en de naleving van de geldende wetten vallen onder de exclusieve 
bevoegdheid van de producent van het afval. 

 
BIJ GROTE VERSPILLING: Sluit de stof in en neem contact op met de lokale overheid voor noodhulp. Bepaal 
in overleg met de desbetreffende overheden hoe de stof zal worden verwijderd of neem contact op met de 
producent. 

 
AFVALVERWERKING: Verwerk in een erkende verbrandingsinstallatie of een geschikte afvalverwerkingsinstallatie, en dit 

conform de huidige van kracht zijnde wetten en reglementen en de productkenmerken op het moment van de verwerking.  

LEGE CONTAINER: Verontreinigde zakken moeten worden schoongemaakt en op dezelfde wijze als de stof en conform de 

geldende regels worden verwijderd.  

ALGEMENE OPMERKINGEN: Zie Hoofdstuk 6, Maatregelen bij accidentele verspreiding voor meer informatie.  

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  

MINISTERIE VAN TRANSPORT. Transportinformatie MvT:  

Grote containers (>5 l): RQ; toxisch, vloeibaar, organisch, N.E.G. (DICHLOORMETHAAN, 

TETRACHLOORETHYLEEN); 6.1; U.N.#2810; PG.III  

Kleine containers (4 l of kleiner met een max. van 60 lbs per verpakking): niet gereglementeerd; consumentenverpakking, 

ORM-D  

LUCHT (ICAO/IATA)  

Grote containers (>5 l): RQ; toxisch, vloeibaar, organisch, N.E.G. (DICHLOORMETHAAN, 

TETRACHLOORETHYLEEN); 6.1; U.N.#2810; PG.III  

Kleine containers (4 l of kleiner met een max. van 60 lbs per verpakking): consumentenverpakking, ORM-D AIR  

MARITIEM (IMO/IMDG)  

Grote containers (>5 l): RQ; toxisch, vloeistof, organisch, N.E.G. (DICHLOORMETHAAN, TETRACHLOORETHYLEEN); 

6.1; U.N.#2810; P.G.III  

Kleine containers (4 l of kleiner met een max. van 60 lbs per verpakking): toxisch, vloeibaar, organisch, N.E.G. 

(DICHLOORMETHAAN, TETRACHLOORETHYLEEN); 6.1; U.N.#2810; PG.III  

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE  

REGLEMENTERING VOOR DE VERENIGDE STATEN  

Te melden hoeveelheid (RQ): 1000 pond  

SARA TITLE III (SUPERFUND AMENDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT): Alle bestanddelen vallen onder 

de rapporteringsvereisten van Hoofdstuk 313 van Titel III van de Superfunds Amendments and Reauthorization Act.  

CERCLA (COMPREHENSIVE RESPONSE, COMPENSATION, AND LIABILITY ACT)  

Te melden hoeveelheid (RQ): 1000 pond 

TSCA (TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT): Alle bestanddelen zijn opgenomen in de TSCA 

Inventaris  

NATIONAL RESPONSE CENTER: U.S. Coast Guard National Center – telefoonnummer 1-800-424-8802  

CANADA  

WHMIS (WORKER HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION SYSTEM): De classificatie van 

het Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) voor dit product is:  
D1B – giftig overeenkomstig de regels van TDG D2A – mogelijk, waarschijnlijk of bekend als kankerverwekkend voor de 

mens conform de classificaties van IARC of ACGIH  
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D2B – irriterend voor huid of ogen  

Zie elders op dit veiligheidsinformatieblad voor specifieke waarschuwingen en informatie met betrekking tot een veilig 

gebruik. Zie het opleidingsprogramma van de werkgever.  

CPR STATEMENT: Dit product werd conform de gevarencriteria van de Canadian Controlled Products Regulations (CPR) 

geclassificeerd, en het veiligheidsinformatieblad bevat alle informatie die door de CPR wordt voorgeschreven.  

CANADA INGREDIENT DISCLOSURE LIST: Dit product bevat de volgende bestanddelen die “Controlled Products” 

zijn en/of voorkomen op de Ingredient Disclosure List (Canadese HPA – hoofdstukken 13 en 14).  

Scheikundige naam Gew. % CAS #  

Dichloormethaan 70-90 75-09-2  

Tetrachloorethyleen 5-15 127-18-4  

CANADESE MILIEUWETGEVING: Alle vermelde bestanddelen zijn opgenomen in de DSL (Domestic Substance List).  

EUROPESE GEMEENSCHAP  

WETGEVING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP: Alle vermelde bestanddelen maken deel uit van de Europese 

EINECS-inventaris.  

MEXICO: Dit product wordt overeenkomstig de Mexicaanse Norm, Instructie Nr. 9, BIJLAGE 1 beschouwd als een 

irriterende stof.  

REGLEMENTERINGEN STATEN: niet gekend  

REGLEMENTERINGEN  

STAAT: niet gekend  

LOKAAL: niet gekend 
 
16. ANDERE INLICHTINGEN 
 
REDEN VOOR PUBLICATIE: Nieuw 16-delig veiligheidsinformatieblad  

GOEDGEKEURD DOOR: Nicholas Kondrats – TITEL: General Manager  

VOORBEREID DOOR: Product Stewardship Department  

VOOR MEER INFORMATIE: Product Stewardship Analyst  

HMIS RATING  

GEZONDHEID: 2  

ONTVLAMBAARHEID: 1  

FYSIEK GEVAAR: 0  

PERSOONLIJKE BESCHERMING: ZIE SEC. 8  

NFPA-CODES  

GEZONDHEID: 2  

ONTVLAMBAARHEID: 1  

REACTIVITEIT: 0  

VERKLARING VAN DE FABRIKANT: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is volgens de huidige stand van onze kennis 

en ervaring correct, maar wordt niet gewaarborgd. De gebruiksvoorwaarden en de geschiktheid van het product voor een 

specifieke toepassing kunnen niet door ons worden gecontroleerd: alle risico’s verbonden aan het gebruik van het product 
zijn dan ook voor rekening van de gebruiker. Niets in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als een aanbeveling om het 
product te gebruiken voor doeleinden die een inbreuk vormen op geldige octrooien of als een uitbreiding van een licentie 
conform geldige octrooien. Verwerkers en gebruikers dienen op gepaste wijze te worden gewaarschuwd en procedures voor 
een veilige omgang met het product te ontvangen. 
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