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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Remonta WPL meubel/parketlak transparant
Productcode : 4240
Producttype : Verf
Productgroep : Industrieel/ consumenten gebruik.

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 : Watergedragen meubel-/parketlak voor binnen.

Titel Gebruiksbeschrijvingen
Remonta WPL meubel/parketlak transparantX SU21, SU22, PC9a, PROC10

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Verffabriek H. de Vos & Zn bv
Saturnusstraat 15-17
2516 AD DEN HAAG - NETHERLANDS
T +31 70 3473631
msds@devosverf.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer
NEDERLAND Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

National Institute for Public Health and the Environment, NB this
service is only available to health professionals

P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven

+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1
STOT SE 3 H335

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

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

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

mailto:msds@devosverf.nl
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2.2. Etiketteringselementen

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

 

GHS07

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevaarlijke bestanddelen : 2-methylpropaan-1-ol, isobutanol, N-methyl-2-pyrrolidon
Gevarenaanduidingen (CLP) : H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

P261 - Inademing van damp, nevel vermijden
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P403 + P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving.

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stof
Niet van toepassing

3.2. Mengsel
Opmerkingen : De genoemde percentages zijn gewichtspercentages (w/w %).

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG

N-methyl-2-pyrrolidon
opgenomen als REACH kandidaat stof (1-Methyl-2-pyrrolidone)

(CAS-nr)872-50-4
(EG nr)212-828-1
(EU-Identificatienummer)606-021-00-7
(REACH-nr)01-2119472430-46

1 - 5 Repr.Cat.2; R61
Xi; R36/37/38

2-butoxyethanol (CAS-nr)111-76-2
(EG nr)203-905-0
(EU-Identificatienummer)603-014-00-0
(REACH-nr)01-2119475108-36

1 - 5 Xn; R20/21/22
Xi; R36/38

2-methylpropaan-1-ol, isobutanol (CAS-nr)78-83-1
(EG nr)201-148-0
(EU-Identificatienummer)603-108-00-1
(REACH-nr)01-2119484609-23

< 0,1 R10
Xi; R41
Xi; R37/38
R67

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS-nr)872-50-4

(EG nr)212-828-1
(EU-Identificatienummer)606-021-00-7
(REACH-nr)01-2119472430-46

(C >= 5) Repr. Cat. 2;R61
(C >= 10) Xi;R36/37/38

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

N-methyl-2-pyrrolidon
opgenomen als REACH kandidaat stof (1-Methyl-2-pyrrolidone)

(CAS-nr)872-50-4
(EG nr)212-828-1
(EU-Identificatienummer)606-021-00-7
(REACH-nr)01-2119472430-46

1 - 5 Repr. 1B, H360D
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315

2-butoxyethanol (CAS-nr)111-76-2
(EG nr)203-905-0
(EU-Identificatienummer)603-014-00-0
(REACH-nr)01-2119475108-36

1 - 5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

2-methylpropaan-1-ol, isobutanol (CAS-nr)78-83-1
(EG nr)201-148-0
(EU-Identificatienummer)603-108-00-1
(REACH-nr)01-2119484609-23

< 0,1 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS-nr)872-50-4

(EG nr)212-828-1
(EU-Identificatienummer)606-021-00-7
(REACH-nr)01-2119472430-46

(C >= 5) Repr. 1B, H360D
(C >= 10) STOT SE 3, H335
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Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Indien men zich onwel voelt,

een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).
EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen

vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,

vervolgens spoelen met warm water. In geval van roodheid of irritatie een arts bellen.
EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na inademing : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

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. Koolstofdioxyde. Verneveld water.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
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
Reinigingsmethodes : Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde.

Gescheiden van ander materiaal bewaren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

: De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas
eten, drinken, roken of het werk verlaten. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte
gebruiken.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats

verwijderd van : Rechtstreeks zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren.
Niet combineerbare stoffen : Sterke alkaliën. sterke zuren.
Incompatibele materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

N-methyl-2-pyrrolidon (872-50-4)
CEE IOELV TWA (mg/m³) 40 mg/m³
CEE IOELV TWA (ppm) 10 ppm
CEE IOELV STEL (mg/m³) 80 mg/m³
CEE IOELV STEL (ppm) 20 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 40 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 10 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 80 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 20 ppm
Nederland Opmerking (grenswaarde) (H)

2-butoxyethanol (111-76-2)
CEE IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³
CEE IOELV TWA (ppm) 20 ppm
CEE IOELV STEL (mg/m³) 245 mg/m³
CEE IOELV STEL (ppm) 50 ppm
CEE Aantekeningen Skin
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 246 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 50 ppm
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 100 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 20 ppm
Nederland Opmerking (grenswaarde) (H)

N-methyl-2-pyrrolidon (872-50-4)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Langdurig - systemische effecten, dermaal 19,8 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 40 mg/m³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, oraal 6,3 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 12,5 mg/m³
Langdurig - systemische effecten, dermaal 11,9 mg/kg lichaamsgewicht/dag
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 0,25 mg/l

2-butoxyethanol (111-76-2)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Langdurig - systemische effecten, dermaal 75 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 98 mg/m³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, oraal 3,2 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 49 mg/m³
Langdurig - systemische effecten, dermaal 38 mg/kg lichaamsgewicht/dag
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 8,8 mg/l

2-methylpropaan-1-ol, isobutanol (78-83-1)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 310 mg/m³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 55 mg/m³
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 0,4 mg/l
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming handen : Geen speciale bescherming vereist.
Oogbescherming : Geen speciale bescherming vereist.
Bescherming van de huid en het lichaam : Geen speciale bescherming vereist.
Bescherming luchtwegen : Geen speciale bescherming vereist.
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
Voorkomen : Viskeus.
Kleur : Transparant.
Geur : Typerend.
Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : > 100 °C
Vlampunt : 96 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar.
Dampdruk : > 200 Pa (bij 20°C)
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : 4 (lucht=1)
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 1,05 kg/l
Oplosbaarheid : Water: onoplosbaar
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
VOC-gehalte : EU-grenswaarde voor dit product: (cat.A/e: 130 g/l (2010)). Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

: Geen/zeer weinig oplosmiddel; voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit
Niet vastgesteld.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Niet vastgesteld.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
sterke zuren. Sterke alkaliën.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
rook. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld
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N-methyl-2-pyrrolidon (872-50-4)
LD50 oraal rat 4150 mg/kg
LD50 dermaal rat > 5000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5,1 mg/l/4u

2-butoxyethanol (111-76-2)
LD50 oraal rat 1746 mg/kg
LD50 dermaal 6411 (cavia)
LC50 inhalatie rat (ppm) 750 (muis)

2-methylpropaan-1-ol, isobutanol (78-83-1)
LD50 oraal rat 3350 mg/kg
LD50 dermaal konijn 2460 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 24,6 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

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

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)

: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)

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

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
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
Ecologie - algemeen : Voorkom lozing in het milieu.

N-methyl-2-pyrrolidon (872-50-4)
LC50 vissen 1 > 500 mg/l

2-methylpropaan-1-ol, isobutanol (78-83-1)
LC50 vissen 1 1430 mg/l (96h)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Remonta WPL meubel/parketlak transparant
Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld.

12.3. Bioaccumulatie

Remonta WPL meubel/parketlak transparant
Bioaccumulatie Niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Component
N-methyl-2-pyrrolidon (872-50-4) Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.
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12.6. Andere schadelijke effecten
: Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code : 08 01 11* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen

bevat

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Transport document description (ADR) :
Juiste ladingnaam (ADR) : Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (IMDG) : Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (IATA) : Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (ADN) : Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (RID) : Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transport hazard class(es) (ADR) : Niet van toepassing

IMDG
Transport hazard class(es) (IMDG) : Niet van toepassing

IATA
Transport hazard class(es) (IATA) : Niet van toepassing

ADN
Transport hazard class(es) (ADN) : Niet van toepassing

RID
Transport hazard class(es) (RID) : Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Neen
Mariene verontreiniging : Neen
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

   
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1. Landtransport

14.6.2. Transport op open zee

14.6.3. Luchttransport

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren
Carriage prohibited (ADN) : Neen
Not subjected to ADN : Neen
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14.6.5. Rail transport
Carriage prohibited (RID) : Neen

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
Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen (Annex XVII):

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of waarvoor de criteria
van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn

2-butoxyethanol - 2-methylpropaan-1-ol, isobutanol - N-methyl-2-
pyrrolidon

30. Stoffen die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr.
1272/2008 als voor de voortplanting giftige stof van categorie 1A of 1B
(tabel 3.1) of als voor de voortplanting giftige stof van categorie 1 of 2
(tabel 3.2) zijn ingedeeld, en die als volgt zijn vermeld:voor de
voortplanting giftige stof van categorie 1A, schadelijke gevolgen voor
de seksuele functie, de vruchtbaarheid of de ontwikkeling (tabel 3.1) of
voor de voortplanting giftige stof van categorie 1 met R60 (Kan de
vruchtbaarheid schaden) of R61 (Kan het ongeboren kind schaden)
(tabel 3.2), vermeld in aanhangsel 5.voor de voortplanting giftige stof
van categorie 1B, schadelijke gevolgen voor de seksuele functie, de
vruchtbaarheid of de ontwikkeling (tabel 3.1) of voor de voortplanting
giftige stof van categorie 2 met R60 (Kan de vruchtbaarheid schaden)
of R61 (Kan het ongeboren kind schaden) (tabel 3.2), vermeld in
aanhangsel 6.

N-methyl-2-pyrrolidon

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1
of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare
vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact
met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3,
pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van
categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening
(EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

2-methylpropaan-1-ol, isobutanol

Bevat REACH Kandidaat stof(fen): 1-Methyl-2-pyrrolidone (EC 212-828-1, CAS 872-50-4)
VOC-gehalte : EU-grenswaarde voor dit product: (cat.A/e: 130 g/l (2010)). Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

15.1.2. Nationale voorschriften
Geen/zeer weinig oplosmiddel; voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.

Nederland
Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
Saneringsinspanningen : B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen : ATE: Acuut toxiciteitsschatting. DMEL: Afgeleide minimaal effect dosis. DNEL: Afgeleide dosis
zonder effect  (werknemers). EUH zin: CLP specifieke gevaarszin. PBT: Persistent,
Bioaccummulatief en Toxisch. PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect. zPzB: zeer
persistent en zeer bioaccummulatief.

Overige informatie : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd
verkregen uit bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat
betreft de juistheid, zonder enige garantie -uitdrukkelijk of stilzwiijgend- ter beschikking gesteld.
De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het
product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze
en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade
of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de
behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd
opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt
gebruikt als een component in een ander product is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS
niet van toepassing is.
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Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
Repr. 1B Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de

luchtwegen
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H312 Schadelijk bij contact met de huid
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H360D Kan het ongeboren kind schaden
R10 Ontvlambaar
R20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid
R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel
R61 Kan het ongeboren kind schaden
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
Xi Irriterend
Xn Schadelijk
PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen
PROC10 Met roller of kwast aanbrengen
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening,

ambachtslieden)

SDS EU (REACH bijlage II) (2014/06/12)

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.


