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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Stof 
Naam : Ammoniumsulfaat 
EG-Nr : 231-984-1 
CAS-Nr : 7783-20-2 
REACH registratienr. : 01-2119455044-46 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Vlamvertragers en brandwerende middelen 

Meststoffen 
Laboratoriumchemicaliën 

1.2.2. Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Alert & Care Centre Chemelot (Geleen, The Netherlands): +31 (0) 46 4765555 (24/7) 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Niet ingedeeld 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden. 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Etikettering niet van toepassing 

2.3. Andere gevaren 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Component 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 

OCI Nitrogen B.V. 
Poststraat 1 
Postbus 601 
6135 KR Sittard - The Netherlands 
T +31 (0) 46 7020111 
info.agro@ocinitrogen.com - www.ocinitrogen.nl 

mailto:info.agro@ocinitrogen.com
http://www.ocinitrogen.nl/
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Component 

Ammoniumsulfaat(7783-20-2) De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 
voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 
hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Naam Productidentificatie Conc. 
(% w/w)  

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

Ammoniumsulfaat (CAS-Nr) 7783-20-2 
(EG-Nr) 231-984-1 
(REACH-nr) 01-2119455044-46 

100 Niet ingedeeld 

3.2. Mengsels 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. 
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen. 
EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. 
EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Veel water laten drinken. Bij onwel voelen een antigifcentrum of 

een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 
brengen. 

Symptomen/effecten na inademing : Stofdeeltjes van dit product kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij brand: 
Symptomen kunnen zich pas na enige tijd openbaren. (48 uur). Ademhalingsmoeilijkheden. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Stofdeeltjes van dit product kunnen een oogirritatie veroorzaken. 

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

Symptomatische behandeling. Raadpleeg een deskundige. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. 

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

Brandgevaar : Het product is niet ontvlambaar. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Ammoniak. Stikstofoxides. Zwaveloxides. Amines. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen. 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 
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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 
Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Verontreinigde omgeving ventileren. Stof niet 

inademen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Mag niet ongecontroleerd in het milieu vrijkomen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Bijeenvegen of opscheppen en in een gesloten vat doen voor verwijdering. Vermijd de 
vorming van stof. 

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie rubrieken 8 en 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 

: Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Zorg voor 
een goede ventilatie van de werkplek. Vermijd de vorming van stof. Draag een persoonlijke 
beschermingsuitrusting. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product 
altijd handen wassen. 

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

Opslagvoorwaarden : Op een veilige manier bewaren in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. In 
de oorsponkelijke verpakking opslaan. Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte, uit 
de buurt van ontstekings- en warmtebronnen en direct zonlicht. 

Onverenigbare materialen : Raadpleeg Rubriek 10 over Niet-compatibele materialen. 
Verpakkingsmateriaal : Ongeschikte materialen: Koper, Zink. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Niet beschikbaar. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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8.1.4. DNEL en PNEC 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
DNEL/DMEL (Werknemers) 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 42,667 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 11,167 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Langdurig - systemische effecten, oraal 6,4 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 1,667 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 12,8 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0,312 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0,031 mg/l 

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 0,53 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 0,063 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 62,6 mg/kg droog gewicht 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 16,18 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: 
Zorg voor een geschikte ventilatie, met name in gesloten ruimten. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

  
 
8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 
 

Bescherming van de ogen: 

Veiligheidsbril met zijkleppen 

 
8.2.2.2. Bescherming van de huid 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Beschermende kleding met lange mouwen 
 

Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen 
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Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Beschermende 
handschoenen 

Polyvinylchloride 
(PVC), Butylrubber 

5 (> 240 minuten) 0.2  EN 374 

 
8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 
 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 

Toestel Type filter Voorwaarde Norm 

Stofmasker Type P2  EN 143, EN 149 

 
8.2.2.4. Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 
Mag niet ongecontroleerd in het milieu vrijkomen. 
Overige informatie: 
Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na 
hantering van het product direct de handen wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast 
Kleur : Gebroken wit, Geel 
Voorkomen : Granulaat 
Geur : Geurloos 
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 
Smeltpunt : > 235 °C 
Vriespunt : Niet van toepassing 
Kookpunt : Niet van toepassing 
Ontvlambaarheid : Niet brandbaar. 
Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing 
Explosiegrenzen : Niet van toepassing 
Vlampunt : Niet van toepassing 
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 
Ontledingstemperatuur: : > 235 °C 
pH : 5 – 6 (5% w/w) 
Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 
Oplosbaarheid : Water: 7,6 g/l 
Dampspanning : Niet beschikbaar 
Dichtheid : Niet beschikbaar 
Relatieve dichtheid : 1,78 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing 
Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 
Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 
Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 
Bulk dichtheid : 1000 – 1060 kg/m³ 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Buiten bereik van warmte houden. Verwijderd houden van vuur en ontstekingsbronnen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxiderende stoffen. Alkalimetalen. Nitrieten. Koper (Cu). Zink. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Gevaarlijke ontledingsproducten in geval 
van brand. Ammoniak. Stikstofoxides. Zwaveloxides. Amines. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
LD50 oraal rat 4250 mg/kg (OECD 401 methode) 

LD50 oraal > 2000 mg/kg (OECD 432 methode) 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (OECD 434 methode) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 
pH: 5 – 6 (5% w/w) 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 
pH: 5 – 6 (5% w/w) 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar) 256 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 
other:Effect type: toxicity (migrated information) 

NOAEL (chronisch, oraal, dier/vrouwelijk, 2 jaar) 284 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 
453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 
other:Effect type: toxicity (migrated information) 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing 
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11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

11.2.2 Overige informatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de 
lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. 

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

: Niet ingedeeld 

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

: Niet ingedeeld 

 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
LC50 vissen 1 53 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

LC50 vissen 2 57,2 mg/l Test organisms (species): Prosopium williamsoni 

EC50 Daphnia 1 121,7 mg/l Test organisms (species): other:Ceriodaphnia acanthina 

EC50 Daphnia 2 169 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

NOEC chronisch vis 5,29 mg/l Lepomis macrochirus (bluegill) 

NOEC chronisch schaaldieren 3,12 mg/l Hyalella azteca 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
Bioaccumulatie Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk. 

 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -5,1 (at 25 °C) 

Bioaccumulatie Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Ammoniumsulfaat (7783-20-2) 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 
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Component 
Ammoniumsulfaat (7783-20-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
Afvalverwerkingsmethoden :  
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Recycling heeft de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Lege verpakkingen pas na 
grondig wassen of recycling hergebruiken. Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 
Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport  : IMSBC code Bulk cargo shipping name: AMMONIUM SULPHATE, Class: Not applicable, 
Group: C, Marpol V: Non-HME 

Wegtransport 
Niet gereglementeerd 
Transport op open zee 
Niet gereglementeerd 
Luchttransport 
Niet gereglementeerd 
Transport op binnenlandse wateren 
Niet gereglementeerd 
Spoorwegvervoer 
Niet gereglementeerd 
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

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 
Ammoniumsulfaat staat niet op de kandidaatslijst van REACH 
Ammoniumsulfaat staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH 
Ammoniumsulfaat valt niet 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. 
Ammoniumsulfaat valt niet onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende 
persistente organische verontreinigende stoffen 
  
Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden 

: Dit product is niet onderworpen aan Verordening 2019/1148, maar alle verdachte 
transacties, verdwijningen en diefstallen dienen te worden gemeld aan de relevante 
autoriteiten. 
Verordening (EG) nr. 2019/1009 inzake meststoffen. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig 
SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : De stof is niet aanwezig 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: De stof is niet aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : De stof is niet aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Niet nodig 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Contactinformatie. DNEL. PNEC. Regelgeving. 
 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

ATE Acute toxiciteitsschatting 

BCF Bioconcentratiefactor 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 
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LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 
 

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor 
regio's 

: BE - België;NL - Nederland 

VIB EU (REACH bijlage II) - RHDHV 

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en 
mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en 
hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.


