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

ꞏ 1.1 Productidentificatie

ꞏ Handelsnaam: Ultima Gold uLLT

ꞏ Artikelnummer: 6013687, 6013683, 6013681
ꞏ 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemicaliën

ꞏ 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
ꞏ Fabrikant/leverancier:

PerkinElmer Health Sciences B.V.
Rigaweg 22
9723 TH Groningen
Nederland
Tel: +31 (0)50 5445900
Fax: +31 (0)50 5445950
www.perkinelmer.com

ꞏ Inlichtingengevende sector:
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)
SDS.Groningen@perkinelmer.com
ꞏ 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31 50 5445971
CHEMTREC: +1 703-527-3887

* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

ꞏ 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
ꞏ Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHS08 gezondheidsgevaar

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

GHS05 corrosie

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

GHS09 milieu

Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
(Vervolg op blz. 2)
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ꞏ 2.2 Etiketteringselementen
ꞏ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
ꞏ Gevarenpictogrammen

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

ꞏ Signaalwoord Gevaar

ꞏ Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Alkylphenol Polyglycolether
Diisopropyl naphthalene isomers
Alkyl Polyethylene Glycol Ether
ꞏ Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
ꞏ Veiligheidsaanbevelingen

P280 Besch erm en de  ha nd sch oenen /b es ch er mende  k l ed in g /oogbescher ming /
gelaatsbescherming dragen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
ꞏ 2.3 Andere gevaren
ꞏ Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

ꞏ PBT:

38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers

ꞏ zPzB:

38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers

* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

ꞏ 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
ꞏ Beschrijving: Mengsel van onderstaande stoffen met toevoeging van ongevaarlijke stoffen.

ꞏ Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 38640-62-9
EINECS: 254-052-6

Diisopropyl naphthalene isomers
PBT; vPvB

 Asp. Tox. 1, H304
 Aquatic Chronic 1, H410

40-60%

CAS: 9016-45-9
NLP: 500-024-6

Alkylphenol Polyglycolether
 Eye Dam. 1, H318
 Aquatic Chronic 2, H411
 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

20-40%

(Vervolg op blz. 3)
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CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Catalogusnummer: 603-096-00-8
RTECS: KJ 9100000

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
 Eye Irrit. 2, H319

10-20%

CAS: 9016-45-9
Polymer

Alkylphenol polyglycolether
 Eye Dam. 1, H318
 Acute Tox. 4, H302

Aquatic Chronic 3, H412

2,5-10%

Alkyl Polyethylene Glycol Ether
 Eye Dam. 1, H318

0-2,5%

CAS: 78-66-0
EINECS: 201-131-8
RTECS: RI 2650000

3,6-dimethyloct-4-yn-3,6-diol
 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

0-2,5%

CAS: 9016-45-9
NLP: 500-024-6

Alkylphenol Polyglycolether
 Aquatic Chronic 2, H411
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

0-2,5%

CAS: 68412-53-3
EINECS: 231-633-2

Nonylphenyl (branched) polyoxyethylene ether phosphate
 Eye Dam. 1, H318
 Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Chronic 3, H412

0-2,5%

ꞏ Niet gevaarlijke inhoudstoffen

CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3

2,5-difenyloxazool 0-2,5%

CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
RTECS: ZC 0110000

water, gedistilleerd, conductometrisch zuiverwater en dergelijk zuiver water 0-2,5%

CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5

1,4-bis(4-methyl-alpha-styryl)benzeen 0-2,5%

ꞏ Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

ꞏ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
ꞏ Na het inademen:

Onder normale omstandigheden is behandeling niet nodig. indien symptomen aanhouden , medisch advies
inwinnen. In de tussentijd naar de frisse lucht brengen.
ꞏ Na huidcontact:

Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met
zeep, indien beschikbaar. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen.
ꞏ Na oogcontact:

Spoel de ogen onmiddellijk met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig, na de eerste vijf minuten en
blijf daarna nog minstens een kwartier spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts, bij voorkeur een oogarts.
Een oogdouche dient aanwezig te zijn in de directe nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
ꞏ Na inslikken:

In geval van inslikken, een arts raadplegen. Braken niet opwekken, tenzij in opdracht van medisch personeel.
ꞏ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar naast de informatie onder Beschrijving van eerste
hulpmaatregelen (boven) en Indicatie van noodzakelijke dringende medische hulp en speciale behandelingen
(beneden), worden alle bijkomdende belangrijke symptomen en effecten beschreven in Sectie 11:

(Vervolg op blz. 4)
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Toxicologische informatie.
ꞏ 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

ꞏ 5.1 Blusmiddelen
ꞏ Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. Waternevel of dunne sproeistraal.  Bluspoeder.  CO2
brandblussers. Schuim.  Indien beschikbaar wordt de voorkeur gegeven aan alcoholbestendig schuim (ATC
type). "General purpose" synthetische schuimsoorten (inclusief AFFF) of proteineschuim kunnen
functioneren, maar veel minder effectief.
ꞏ 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 5.3 Advies voor brandweerlieden
ꞏ Speciale beschermende kleding:

De juiste beschermende apparatuur waaronder tegen chemicaliën beschermende handschoenen moet
gedragen
worden. Een tegen chemicaliën bestand pak is geïndiceerd als er een groot contact met gemorst product
verwacht wordt.
Bij het benaderen van een brand in een afgesloten ruimte moet er een onafhankelijk ademhalingstoestel
gebruikt
worden. Kies kleding voor brandweerlieden die goedgekeurd is volgens relevante normen (bv. Europa:
EN469).

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

ꞏ 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Omstanders op afstand houden en boven de wind blijven.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
ꞏ 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
ꞏ 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
ꞏ 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

ꞏ 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
ꞏ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

ꞏ 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
ꞏ Opslag:
ꞏ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
ꞏ Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 5)
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ꞏ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.
ꞏ 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

ꞏ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

ꞏ 8.1 Controleparameters

ꞏ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

BGW Korte termijn waarde: 100 mg/m³, 18 ppm
Lange termijn waarde: 50 mg/m³, 9 ppm
H 

MAK Korte termijn waarde: 100 mg/m³
Lange termijn waarde: 50 mg/m³

ꞏ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

ꞏ 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
ꞏ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
ꞏ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
ꞏ Ademhalingsbescherming: Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
ꞏ Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van ontbrekende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de
bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
ꞏ Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
ꞏ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
ꞏ Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril
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* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

ꞏ 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
ꞏ Algemene gegevens
ꞏ Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos

ꞏ Geur: Karakteristiek

ꞏ Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: 290 °C

ꞏ Vlampunt: 140 °C

ꞏ Ontstekingstemperatuur: 500 °C

ꞏ Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

ꞏ Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

ꞏ Ontploffingsgrenzen:
Onderste: Niet bepaald.
Bovenste: Niet bepaald.

ꞏ Dichtheid bij 20 °C: 0,98 g/cm³

ꞏ Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.

ꞏ 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

ꞏ 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 10.2 Chemische stabiliteit
ꞏ Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
ꞏ 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
ꞏ 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxyde

* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

ꞏ 11.1 Informatie over toxicologische effecten
ꞏ Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

ꞏ Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

ATE (Acute toxiciteitsschatting)

Oraal LD50 1.858 mg/kg

  38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers

Oraal LD50 4.000 mg/kg (Rat)
(Vervolg op blz. 7)
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ꞏ Primaire aandoening:
ꞏ Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.
ꞏ Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.
ꞏ Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
ꞏ Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
ꞏ Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

* RUBRIEK 12: Ecologische informatie

ꞏ 12.1 Toxiciteit

ꞏ Aquatische toxiciteit:

9016-45-9 Alkylphenol Polyglycolether

chronic NOEC/ECx >1 mg/l (Alge)

ꞏ 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
ꞏ Ecotoxische effecten:
ꞏ Opmerking: Schadelijk voor vissen.
ꞏ Verdere ecologische informatie:
ꞏ Algemene informatie:

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
schadelijk voor in het water levende organismen
ꞏ 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

ꞏ PBT:

38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers

ꞏ zPzB:

38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers

ꞏ 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

ꞏ 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
ꞏ Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

(Vervolg op blz. 8)
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ꞏ Niet gereinigde verpakkingen:
ꞏ Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

* RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ꞏ 14.1 VN-nummer
ꞏ ADR, IMDG, IATA UN3082

ꞏ 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ꞏ ADR 3 0 8 2  E N V I R O N M E N T A L L Y  H A Z A R D O U S

SUBSTANCE,  LIQUID,  N.O.S .  (Di isopropyl
naphthalene isomers, Alkylphenol Polyglycolether)

ꞏ IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl naphthalene isomers,
Alkylphenol Polyglycolether), MARINE POLLUTANT

ꞏ IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl naphthalene isomers,
Alkylphenol Polyglycolether)

ꞏ 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ꞏ ADR

ꞏ klasse 9 (M6) Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
ꞏ Etiket 9 

ꞏ IMDG, IATA

ꞏ Class 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

ꞏ Label 9 

ꞏ 14.4 Verpakkingsgroep:
ꞏ ADR, IMDG, IATA III

ꞏ 14.5 Milieugevaren: Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: Diisopropyl
naphthalene isomers

ꞏ Marine pollutant: Ja
Symbool (vis en boom)

ꞏ Bijzondere kenmerking (ADR): Symbool (vis en boom)
ꞏ Bijzondere kenmerking (IATA): Symbool (vis en boom)

ꞏ 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Diverse gevaarlijke stoffen en
voorwerpen

ꞏ Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): 90
ꞏ EMS-nummer: F-A,S-F

(Vervolg op blz. 9)
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ꞏ 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

ꞏ Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde
verordeningen.

ꞏ ADR
ꞏ Vrijgestelde - of uitgezonderde hoeveelheden (EQ): E1
ꞏ Beperkte hoeveelheden (LQ) 5L
ꞏ Vervoerscategorie 3 
ꞏ Tunnelbeperkingscode E 

ꞏ VN "Model Regulation": UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
(Diisopropyl naphthalene isomers, Alkylphenol
Polyglycolether), 9, III

* RUBRIEK 15: Regelgeving

ꞏ 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

ꞏ SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

ꞏ Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers

ꞏ LIJST VAN AUTORISATIEPLICHTIGE STOFFEN (BIJLAGE XIV)

9016-45-9 Alkylphenol Polyglycolether Sunset date: 2021-01-04

ꞏ Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3, 46b, 55

ꞏ Nationale voorschriften:

ꞏ Technische aanwijzing lucht:

Klasse aandeel in %

Wasser 0-2,5
NK 10-20

ꞏ 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
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RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

ꞏ Relevante zinnen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

ꞏ Blad met gegevens van de afgifte-sector: Quality Assurance, Environment,  Safety & Health (QA/ESH)
ꞏ Contact-persoon: SDS.Groningen@perkinelmer.com
ꞏ Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - oraal – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3
ꞏ * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
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