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MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Geothermie in Nederland 

Het gebruik van geothermie voor warmtevoorzieningen heeft de afgelopen 10 jaar een sterke ontwikkeling 

doorgemaakt in Nederland, met name in de glastuinbouw. Momenteel zijn er 18 geothermische locaties 

operationeel in Nederland en is de ambitie gepresenteerd om de aardwarmteproductie op te schalen naar 

200 petajoule per jaar in 2050. Dit betekent een opschaling naar ~175 geothermische locaties in 2030 en 

~700 in 2050. De verwachting is dus dat de geothermiesector exponentieel gaat groeien.  

 

Geothermie en beheersing degraderende processen 

Het geothermische water bevindt zich in principe in een gesloten systeem en wordt omhoog gepompt met 

een Electrical Submersible Pump (ESP), waarna via een warmtewisselaar warmte aan de omgeving wordt 

afgegeven. Dit productiewater is in regel rijk aan warmte, koolstofdioxide, methaan, zouten en bevat tevens 

toxische metalen. De eigenschappen van het productiewater -concentratie koolstofdioxide, flowsnelheid, 

temperatuur en aanwezigheid van zouten- hebben een corroderende werking op het buismateriaal. Door 

corrosie kan onder andere afname van wanddikte buismateriaal en lekkage naar omringende grondlagen, 

afname van warmtecapaciteit en neerslag van radioactief lood optreden. Daarnaast kan scaling van 

voornamelijk carbonaten en vorming van giftig waterstofsulfide voor komen wat verstoppingen of hogere 

corrosiesnelheden teweegbrengt.  

 

Voor langdurige duurzame winning van warmte is het noodzakelijk om een goede beheersing te bieden 

tegen bovenstaande ‘degraderende’ processen. Hiervoor wordt ook in de geothermie de MOC-methode 

toegepast welke aangeeft dat mitigerende maatregelen eerst Mechanisch, dan Operationeel en als laatste 

Chemisch bestreden dienen te worden.  

 

Scope onderzoek 

Dit onderzoek gaat in op de chemische bescherming: het gebruik van inhibitoren (corrosie, scaling, 

biologische groei) in de geothermie in Nederland.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen: 

1 inventarisatie procesconfiguratie; 

2 werkingswijze en toepassing inhibitoren; 

3 risicoanalyse proces; 

4 effect op milieu. 

 

Toepassing van inhibitoren in de geothermie 

In Nederland worden momenteel alleen corrosie-inhibitoren gedoseerd in de geothermische sector die 

tevens een biocidewerking hebben. De eerder gedoseerde scaling-inhibitoren zijn niet meer in gebruik, 

aangezien risico op scaling deels operationeel en deels door toevoeging van corrosie-inhibitor is 

gemitigeerd. Sinds het toedienen van corrosie-inhibitoren in Nederland is de corrosiesnelheid van het 

buismateriaal en de ongewenst neerslag van radioactief lood in hoge mate afgenomen. 

 

De in Nederland gebruikte corrosie-inhibitoren worden geleverd door Nalco Water of door Baker Hughes en 

worden continue onderin de productieput gedoseerd met concentraties tussen de 4 - 15 ppm. De juiste 

doseerconcentratie van de inhibitor kent nog een empirische aanpak waarin bedrijfsvoerder en leveranciers 

in samenspraak zoeken naar de juiste concentratie. De sector beweegt momenteel naar een locatie 

specifieke doseerconcentratie om de meest optimale bescherming tegen corrosie te bieden, terwijl er zo min 

mogelijk onnatuurlijke stoffen in het system gebracht worden. De gebruikte corrosie-inhibitoren zijn een 

cocktail van meerdere bestanddelen, maar bevatten allen een quaternaire amine als actieve component. De 

concentratie van deze actieve component in de gehele cocktail is <5 massa %. Deze actieve stof brengt een 

laagje aan op het buismateriaal, waardoor het buismateriaal tegen de corroderende processen wordt 

beschermd.  

 

Beide inhibitorenleveranciers geven aan dat de inhibitoren relatief stabiel zijn onder de geothermische 

condities in Nederland. Informatie die de stabiliteit van de inhibitoren onder de geothermische condities in 
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de tijd weergeeft en informatie van de toxiciteit van (afbraakproducten van) inhibitoren onder anaerobe 

condities is echter niet beschikbaar. Het is dus op dit moment onbekend wat de afbraakmechanismen en 

milieuclassificaties van de inhibitoren onder anaerobe geothermische condities zijn. Hierdoor kan er geen 

inschatting gemaakt worden van de toxiciteit van de verschillende in Nederland gebruikte inhibitoren onder 

verschillende geothermische condities.  

 

Risicoanalyse 

Tijdens een risico-analyse-sessie met focus op de operationele risico’s van gebruik van inhibitoren in de 

geothermie, werd duidelijk dat er een kleine kans is op lekkage aan de productiekant, aangezien aan die 

kant onderdruk aanwezig is als gevolg van de ESP. Daarnaast is er ondervonden dat het onduidelijk is wat 

het verloop van de inhibitorconcentratie in het gehele geothermische systeem is. Oftewel, het is onduidelijk 

of aan de injectiekant er inhibitor aanwezig is en beschermt. Hierdoor zijn er voornamelijk risico’s op lekkage 

van inhibitor naar het milieu geïdentificeerd aan de injectiekant: 

1 injectie in geothermiereservoir (zeer hoog risiconiveau);  

2 lozing langs traject injectieput in zoet grondwater (drinkwaterlaag; gemiddeld risiconiveau); 

3 lozing langs traject injectieput in brakwaterlaag (gemiddeld risiconiveau). 

 

Voor de drie bovengenoemde geïdentificeerde risico’s is de impact van geïdentificeerde lozing/injectie 

risico’s berekend in verschillende aquifers. 

 

Risico op Inhibitoren in het geothermiereservoir 

Als het gesteente van het geothermiereservoir wordt beschouwd als receptor, dan wordt inhibitor direct in 

de formatie geïnjecteerd via de injectieput en kan de inhibitor dus effect hebben op het formatie gesteente. 

Uit generieke geohydrologische modellering volgt dat zich rondom de injectieput inhibitor in het 

formatiewater zal bevinden tot een afstand van circa 740 meter met een gehalte boven 0,001 ppm (bij een 

gedoseerd inhibitorgehalte van 10 ppm) De inhibitor verspreiding bereikt de productieput niet binnen de 

projectduur (30 jaar) en heeft binnen de projectduur dus geen effect op de productieput. 

 

Er is onvoldoende kennis over de biologie en hydrochemie van het geothermiereservoir danwel over de 

werking van inhibitoren in de heersende procescondities om te kunnen zeggen wat de milieu impact van 

inhibitoren in het geothermiereservoir is.  

 

Risico op inhibitoren in zoete drinkwater en brakwater aquifers 

Bij inachtneming van de boringsvrije zone rondom drinkwaterwinningen volgt uit (worstcase) generieke 

geohydrologische modellering dat de verspreiding van inhibitor door lekkage in een zoetwaterlaag na 25 

jaar een drinkwaterwinning zal bereiken met een gehalte van 0,35 ppm. (bij een gedoseerd inhibitorgehalte 

van 10 ppm).  

 

Hetzelfde kan worden gesteld van het vrijkomen van vloeistof met inhibitoren in een brakwaterlaag. 

 

Uit modellering zonder winning (drinkwaterwinning of brakwateronttrekking), met een natuurlijk verhang 

volgt een verspreiding van circa 360 meter (gedoseerde inhibitorgehalte 10 ppm, grens contourlijn op 0.001 

ppm, na drie jaar). Er zijn aannemelijke effecten van inhibitoren op de ecologie van zowel het brakke als het 

zoete grondwater, er is namelijk bekend dat corrosie-inhibitoren effect hebben op biologische groei. Tevens 

hebben het zoute water uit de geothermiebron en de daarin aanwezige zware metalen effect op biologische 

groei. Echter de vorm en mate van deze effecten zijn onbekend. 

 

Op basis van de generieke geohydrologische modellering en de huidige vergunningverlening kan worden 

gesteld dat er geen effect is van inhibitoreninjectie in het geothermiereservoir op andere 

geothermieonttrekkingen. Andere onttrekkingen in zoetwater (onder andere landbouw irrigatie, eigen 

gebruik) en brakwater (onder andere bemalingen, gietwateropslag, warmte koude opslag) kunnen effect 

ondervinden van eventuele lekkage van inhibitoren. Het effect is mede afhankelijk van waar het onttrokken 

water wordt geloosd en wat de regelgeving daarvoor is. Het risico hierbij is versnelde verspreiding van 

stoffen. Omdat andere onttrekkingen veel meer voorkomen in zoet water dan in brak water, is de kans op 

impact van lekkage op een andere onttrekking in zoetwater groter dan in brakwater. Daarnaast wordt het 
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belang in brak water minder groot geacht, omdat deze waterlaag niet bruikbaar is zonder vergaande 

zuivering (ontzouting) voor menselijke of dierlijke consumptie.  

 

Conclusie 

Inhibitoren hebben uitgaande van de nu toegepaste materialen, door hun beschermende werking tegen 

corrosie een positief effect op het milieu, omdat de kans op lekkages als gevolg van corrosie wordt 

gereduceerd. Daarbij wordt ook neerslag van radioactief lood in de bovengrondse installaties gereduceerd.  

Wel bestaat er een risico op lekkage van inhibitoren aan de injectiekant. Een worstcasescenario geeft aan dat 

bij een niet tijdig gedetecteerde lekkage na 25 jaar maximaal 0,35 ppm aan inhibitor bij een drinkwaterput 

kan worden aangetroffen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de afbreekbaarheid van (afbreekproducten 

van) inhibitoren onder geothermische condities in reservoirs of watervoerend pakket onbekend is en dat dit 

beter dient te worden uitgezocht.  

 

Aanbevelingen 

Uit de analyse van mitigerende maatregelen komen de volgende aanbevelingen: 

1 opstellen van een structureel corrosiemanagementplan voor de gehele sector en verwerking in risk-

based inspectieplan; 

2 kwaliteitscontrole op corrosiemanagementplan (audit); 

3 implementeren corrosietoeslag in putontwerp standaarden; 

4 beter uitzoeken hoeveel inhibitor er in het reservoir terecht komt, wat de afbreekbaarheid van de 

inhibitoren is (incl. afbreekproducten), wat de diffusie snelheid van inhibitoren is, hoe het reservoir water 

zich door het omliggende gesteente verplaatst en wat het effect van de inhibitoren en afbraakproducten 

is op het milieu; 

5 daarnaast wordt onderzoek naar toepassing van meer corrosiebestendige materialen aanbevolen, 

waardoor de dosering van inhibitoren naar verwachting kan worden beperkt. 
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ENGLISH SUMMARY 

 

Geothermal energy in the Netherlands 

The use of geothermal energy for heat supply purposes is developed tremendously in the recent 10 years in 

the Netherlands, especially with respect to greenhouses. At this moment there are 18 geothermal sites in 

operation in the Netherlands, but there is a strong ambition to scale this up to a production of 200 petajoule 

per year in 2050. This means scaling up towards ~175 geothermal sites in 2030 and ~700 sites in 2050. So, it 

is expected that the geothermal sector will increase exponentially. 

 

Geothermal process and control of degrading processes 

In principal, the geothermal water finds itself in a closed system. This water is pumped to the earth surface 

with an ESP, followed by a heat exchanger where the heat to the environment is released. The formation 

water is rich in heat, carbon dioxide, methane, salts and also contains several toxic metals. The properties of 

the formation water -high concentration carbon dioxide, flow, temperature and presence of salts- have a 

corroding effect to the piping material. Corrosion can cause e.g. decrease of thickness of the piping material 

and leakages to the surrounding layers, decrease of heat capacity and precipitation of radioactive lead. 

Additionally, scaling of mainly carbonates and formation of toxic hydrogen sulfide may occur, which can 

result in blockage or higher corrosion rates.  

 

For a long term sustainable utilization of geothermal heat, it is necessary to control/limit these above 

mentioned degrading processes. For this purpose, also the geothermal sector makes uses of the MOC-

method, which states that mitigation actions should be taken in the following order: Mechanical, 

Operational, Chemical. This research focusses on the chemical protection: the use of inhibitors (corrosion, 

scaling, biological growth) in the geothermal sector in the Netherlands. 

 

Research scope 

This research focuses on chemical protection: the use of inhibitors (corrosion, scaling, biological growth) in 

geothermal energy in the Netherlands. 

 

The research is conducted in four phases: 

1 Assessment process configuration 

2 Function and application of inhibitors 

3 Risk analysis process 

4 Impact on the environment 

 

Application of inhibitors in geothermal energy 

Currently, only corrosion inhibitors are dosed in the geothermal sector the Netherlands which also have a 

biocidal activity. The previously dosed scaling inhibitors are not used anymore, as scaling is partially 

operationally and partially as result of corrosion inhibitor dosing mitigated. Since the addition of corrosion 

inhibitors to geothermal wells in the Netherlands, both the rate of corrosion of the piping material and the 

precipitation of radioactive lead have decreased substantially.  

 

These corrosion inhibitors are supplied by Nalco Water or Baker Hughes and are continuously dosed at the 

bottom of the production well with a concentration between 4 - 15 ppm. The right concentration of dosage 

currently has an empirical approach where both the manager of the geothermal site as the inhibitor supplier 

together define the right concentration. The geothermal sector is moving towards site specific dosage 

concentration to have the best protection against corrosion, while the amount of unnatural substance inside 

the system is minimalized. Corrosion inhibitors are a cocktail of multiple components, but all contain a 

quaternary amine as the active component. The concentration of this amine in the whole cocktail is <5 wt.%. 

This active component covers the piping material with a thin layer, which protects the piping material against 

corrosion.  

 

Both inhibitor suppliers state that the inhibitors are relatively stable under the geothermal conditions in the 

Netherlands. Information is not available regarding the stability of inhibitors under the geothermal 

conditions in time or information on toxicity of (degradation products of) inhibitors under anaerobic 
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conditions. Thus, at this stage it is unknown what the degradation products and environmental classifications 

are of the used inhibitors in the Dutch geothermal systems. This makes it impossible to estimate the toxicity 

of the various inhibitors used in the Netherlands under different geothermal conditions. 

 

Risk Analysis 

During a risk analysis session focusing on operational risks (Hazard Operability analysis; HAZOP), it became 

clear that there is a small chance of leakage on the production side, because this site has vacuum pressure 

induced by the ESP. Additionally, it was discovered that it is not known what the concentration of inhibitor is 

throughout the whole installation. Thus, it is unknown if there still is inhibitor present and protecting at the 

injection side. As a result, the main risks of leakage of inhibitor into the environment that were found during 

the HAZOP-session have been identified at the injection side: 

1 Injection into the geothermal reservoir (very high-risk level) 

2 Discharge along trajectory injection well into drinking water layer (average risk level) 

3 Discharge along trajectory injection well into drinking water layer (average risk level) 

 

For the three risks identified above, the impact of identified discharge / injection risks has been calculated in 

different aquifers. 

 

Risk of Inhibitors in the geothermal reservoir 

If the formations of the geothermal reservoir are considered as a receptor, then injection of the inhibitors 

trough the injection well can have a direct effect on the geothermal reservoir. In this reservoir, a 

concentration of 0,001 ppm (dosed inhibitor concentration of 10 ppm) spreads radially from the injection 

well into the geothermal reservoir over a distance of circa 740 meters. It must be stated that the 

concentration of 0,001 ppm does not reach the extraction well. There is neither sufficient knowledge of the 

biology and hydrochemistry of the geothermal reservoir nor on the behavior of the inhibitors to say 

something on the environmental impact of the inhibitors of the reservoir. 

 

Risk of inhibitors in fresh drinking water and brackish water aquifers 

De spread of inhibitors trough leakage in a fresh water aquifer close to a freshwater extraction well will not 

directly reach the extraction well because wells cannot be placed within the 25 years zone. The 25 years zone 

is the contour surrounding an freshwater extraction, where the travel path of groundwater to the well is 25 

years or less. After 25 years the contaminant reaches the extraction well and in the calculated worstcase 

scenario a concentration of 0,35 ppm (starting concentration of 10 ppm) reaches the freshwater extraction 

well. 

 

The same can be said of the release of liquid with inhibitors in a brackish water layer. 

 

For calculations of the inhibitor spread without an injection or extraction well inside a fresh/brackish aquifer, 

but with a natural gradient in hydraulic heads a spread of 360 meters was calculated after simulated time of 

3 years (dosed inhibitor concentration 10 ppm, contour line spread at 0,001 ppm).  

 

There are plausible effects of inhibitors on ecology in both fresh and brackish groundwater. It is known that 

inhibitors have a negative effect on biological growth. Also the salinity and heavy metal concentrations affect 

the biological growth. The order and magnitude of these effects are relatively unknown.  

 

Based on the generic geohydrological modelling it can be stated that there is no effect of injection of 

inhibitors in the geothermal reservoir on other geothermal extraction wells. Other extractions such as fresh 

or brackish can be effected through leakage of inhibitors in the reservoirs.  

The effect of the inhibitors depends on the place where the extracted water is discharged. 

 

The risk is an accelerated spread of leaking inhibitors. Because extractions are more abundant in fresh water 

than brackish water, the possible impact of leakage of inhibitors in fresh water extraction wells is larger. 

Furthermore, the consequence of leakage to an brackish water extraction well is less harmful because this 

water is always thoroughly purified before it is used for animal/human consumption.  
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The analysis of mitigating measures leads to the following recommendations: 

1 Drafting of a structural used corrosion management plan for the whole geothermal sector and 

processing in a risk-based inspection plan. 

2 Quality control on the corrosion management plan (audit). 

3 Implementation corrosion surcharge in well design standards. 

4 To conduct research on the following topics: the amount of inhibitor that reaches the reservoir, the 

degradation of inhibitors (incl. degradation products), the diffusion rate of inhibitors, how the reservoir 

water moves through the surrounding aquifer and the effect of (degradation products of) inhibitors on 

the environment. 

 

Conclusion 

Inhibitors have a positive effect on the environment based on the currently used materials, because of their 

protective effect against corrosion, resulting in a reduced risk of leakage due to corrosion. In addition, 

precipitation of radioactive lead in the above-ground installations is also reduced. 

However, there is a risk of leakage of inhibitors on the injection side. A worst case scenario indicates that a 

maximum of 0.35 ppm of inhibitor at a drinking water well can be found after 25 years of non-detected 

leakage. It should be noted here that the degradability of (breakdown products of) inhibitors under 

geothermal conditions in reservoirs or aquifer is unknown and that this should be better investigated. 

 

Recommendations 

The following recommendations are made from the analysis of mitigating measures: 

1 Drafting of a structural used corrosion management plan for the whole geothermal sector and 

processing in a risk-based inspection plan. 

2 Quality control on the corrosion management plan (audit). 

3 Implementation corrosion surcharge in well design standards. 

4 To conduct research on the following topics: the amount of inhibitor that reaches the reservoir, the 

degradation of inhibitors (incl. degradation products), the diffusion rate of inhibitors, how the reservoir 

water moves through the surrounding aquifer and the effect of (degradation products of) inhibitors on 

the environment. 

5 In addition, research into the use of more corrosion-resistant materials is recommended, as a result of 

which the dosage of inhibitors can be expected to be reduced. 
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DEFINITIE EN AFKORTINGEN TABEL 

 

 

Tabel 1 Afkortingen gesorteerd op alfabet 
 

Woord Betekenis 

Bedrijfsvoerder Persoon verantwoordelijk voor dagelijkse bedrijfsvoering van de installatie 

BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Cefas Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science 

CMC critical micelle concentration 

DAGO Dutch Association Geothermal Operators 

doublet Combinatie van twee putten in een geothermische installatie 

ESP Electrical Submersible Pump 

HAZOP HAZard and OPerability 

HQ Hazard Quotients 

HSE Health and Safety Executive 

IBC Intermediate Bulk Container 

Organization for Standardization ISO 

KWR Kiwa Water Research 

LPR Linear Polarization Resistance 

massa % massafractie 

mD milli-Darcy 

MOC-methode Mechanisch, Operationeel, Chemisch-methode 

MPY mils per year 

MSDS Material Safety Data Sheet (veiligheidsblad) 

NHI Nederlands Hydrologisch Instrumentarium 

ORP oxidation reduction potentiaal 

P&ID Process & Instrumentation Diagram 

pbm persoonlijke beschermingsmiddelen 

PNEC Predicted no-effect concentration 

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

PIP Put Integriteit Putten 

ppm parts per million 

RO omgekeerde osmose 

SodM Staatstoezicht op de Mijnen 

TDS totaal opgeloste vaste stoffen 

VG veiligheid en gezondheid 

WGK Wassergefährdungsklasse 

WIK werkinstructie kaart 

wt. massafractie 
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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

In opdracht van Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als 

Energiebron is door Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar (milieu)impact inhibitoren geothermie 

voor de geothermiesector in Nederland. 

 

 

1.1 Doelstelling van het onderzoek 

 

Het gebruik van geothermie voor warmtevoorzieningen is, met name in de glastuinbouw, in opkomst in 

Nederland en heeft de potentie om verder te worden uitgerold in de toekomst. Omdat geothermie in 

Nederland nog relatief nieuw is, dient dit verder uitrollen gedegen te worden opgeschaald, dient kennis te 

worden opgedaan en publiekelijk gedeeld en dienen potentiele risico’s te worden onderzocht en waar 

mogelijk te gemitigeerd.1 Een onbekend risico is de (milieu)impact van inhibitoren die tijdens de 

operationele fase worden gebruikt in de geothermie ter behoudt van putintegriteit, waar dit onderzoek 

inzichten in geeft. Dit onderzoek heeft zowel een technische als een milieukundige invalshoek: 

- enerzijds dient kennis te worden vergaard over de werking van inhibitoren en of toepassing van 

inhibitoren zorgt voor verbeterde integriteit van de put, waardoor duurzaam gebruik van aardwarmte 

langer kan worden geborgd; 

- anderzijds is dit een milieuvraagstuk aangezien er onbekend is wat de gevolgen zijn van inhibitoren 

indien die vrijkomen in het milieu en de invloed op bijvoorbeeld waterwingebieden.  

 

 

1.2 Aanpak van het onderzoek 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen: 

1 inventarisatie procesconfiguratie. In deze fase is informatie ingewonnen over de procesconfiguratie bij 

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en bij de bedrijfsvoerder van de geothermische 

installaties waardoor inzichten zijn verkregen in configuratie van het geothermische systeem; 

2 werkingswijze en toepassing inhibitoren. In deze fase is er inhoudelijke informatie ingewonnen over de 

inhibitoren bij de twee inhibitoren leveranciers actief in de Nederlandse geothermiesector: Nalco Water 

en Baker Hughes. Ook is er literatuur geraadpleegd om inzicht in put degraderende processen en de 

werking van inhibitoren te verkrijgen; 

3 risicoanalyse Proces. In deze fase zijn de mogelijke lekpaden van inhibitoren naar het milieu bepaald 

voor een generieke geothermische installatie met een team van experts op het gebied van HAZard and 

OPerability (HAZOP) methodiek, chemie, geologie, procestechnologie en duurzame energie, operations, 

well engineering en geothermie; 

4 effect op milieu. In deze fase is een geohydrologische modellering van de inhibitoren uitgevoerd voor 

de drie in de risicoanalyse meest risicovolle geïdentificeerde lekpaden. De effecten van deze mogelijke 

lekkage op het milieu zijn vervolgens bediscussieerd met een groep van experts op het gebied van: 

geothermie, geohydrologie, geologie, grondwatermodellering, wet en regelgeving ondergrondse lozing, 

bodemkundig, ecotoxicologie, geohydrologie, milieugeochemie. 
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De eindrapportage is tot stand gekomen met inbreng van de volgende betrokken partijen die als 

klankbordgroep zijn aangesteld: Martin van der Hout (DAGO), Dio Verbiest (DAGO), Jelle van Sijl (Brabant 

Water) en Jasper Griffioen (TNO/Universiteit van Utrecht). 

 

Voor dit onderzoek is de geothermische data (compositie van geothermische water, verschillende reservoirs, 

verschillende inhibitoren leveranciers, verschillende concentraties inhibitoren, wel/niet ontgassen van het 

geothermische water) aangeleverd door DAGO voor 18 Nederlandse doubletten. In het onderzoek hebben 

we ernaar gestreefd om deze data generiek toepasbaar te maken voor alle geothermische installaties. 

 

 



14 | 51 Witteveen+Bos | 104867/19-000.944 | Definitief 03 

2  

 

 

 

 

GEOTHERMIE IN NEDERLAND 

 

 

2.1 Achtergrond en context 

 

Bij geothermie, oftewel aardwarmte, wordt warmte verkregen uit de aarde waardoor huizen, kassen en/of 

industrie op een duurzame manier kunnen worden verwarmd. Het geothermische water wordt in Nederland 

momenteel tussen de 1 en 3 km onder maaiveld gewonnen met temperaturen tussen de 60 en 100 graden. 

Hierbij geldt in principe dat hoe dieper het water gewonnen wordt, hoe warmer en zouter het 

geproduceerde water is.2,3 De eerste geothermische installaties zijn in Nederland in 2007 in gebruik 

genomen en de hoeveelheid installaties is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen (Afbeelding 2.1).4  

In Nederland zijn er op dit moment 18 doubletten actief.5 Deze installaties bevinden zich voornamelijk in het 

westen van het land (Afbeelding 2.2).6 Daarnaast verkeren 9 doubletten in boor/opstartfase en zijn er nog vijf 

projecten in ontwikkeling. In het ‘Masterplan aardwarmte in Nederland’ is de ambitie gepresenteerd om de 

aardwarmteproductie op te schalen naar 200 petajoule per jaar in 2050.7 Dit betekent een opschaling naar 

~175 geothermische locatie in 2030 en ~700 in 2050. De verwachting is dus dat de geothermiesector 

exponentieel zal gaan groeien.  

 

 

Afbeelding 2.1 Toename van aantal geothermische installaties (doubletten) en van energieproductie door de geothermische 

installaties.6 
 

  
 

 

Aardwarmteprojecten in Nederland zijn nog relatief jong (start 2007) met als gevolg dat er op veel gebieden 

nog gepionierd wordt om een steeds beter, optimaler systeem te verkrijgen. Wel kan er in sommige gevallen 

geleerd worden van nabijgelegen landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, waar al sinds 1970 aardwarmte wordt 

geëxploiteerd in de regio Parijs.8 Echter, niet alle geleerde lessen uit het buitenland kunnen 1-op-1 worden 

toegepast in Nederland, omdat de condities en samenstelling van het formatiewater in Nederland afwijken 

van die in geothermie installaties in het buitenland.  
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Afbeelding 2.2 Locaties van geothermische installaties in Nederland (2018)6 
 

 
 

 

De locatie van een geothermische locatie is afhankelijk van de bovengrondse warmtevraag en het 

ondergrondse warmteaanbod. In glastuinbouwgebieden is bijvoorbeeld een grote relatief continue 

warmtevraag. De glastuinbouw is tevens momenteel de grootste gebruiker van geothermie (> 90 %). Het 

ondergrondse warmteaanbod wordt bepaald door de geologische condities. Aardwarmte wordt onttrokken 

uit een gesteentelaag die voldoende doorlatend, dik en verbreid is: een reservoir. Daarnaast moet het water 

in het reservoir van voldoende temperatuur zijn. In Nederland zijn er verschillende lagen waaruit aardwarmte 

wordt gewonnen, deze lagen worden gecategoriseerd volgens de Nederlandse Stratigrafische 

Nomenclator9,10 naar geologisch tijdperk, groep, formatie en member (Tabel 2.1). Omdat dit een onderzoek 

is die de generieke geothermie situatie in Nederland beschouwd, wordt in dit rapport voornamelijk verwezen 

naar het geologische ouderdom of de groep. 
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Tabel 2.1 De eigenschappen van verschillende grondlagen waaruit aardwarmte wordt gewonnen in Nederland 
 

Geologische ouderdom Groep Formatie Member 

Onder Krijt Rijnland Vlieland zandsteen Rijswijk 

Berkel 

IJsselmonde 

De Lier 

Boven Jura Schieland Nieuwerkerk Delft zandsteen  

Alblasserdam 

Perm Boven Rotliegend Slochteren  Boven Slochteren 

Onder Slochteren 

Trias Boven Germaanse 

Trias Groep 

Onder Germaanse 

Trias Groep 

Röt 

Volpriehausen 

 

Detfurth 

Röt fringe zandsteen 

Onder Volpriehausen zandsteen 

Boven Volpriehausen zandsteen 

Onder Detfurth zandsteen 

Boven Detfurth zandsteen 

Onder Carboon Carboon kalksteen Zeeland  Goeree 

Schouwen 

Beveland 

    

    

 

 

2.2 Procesconfiguratie 

 

Een geothermische installatie (Afbeelding 2.3) bestaat uit een productieput, waar het warme water wordt 

gewonnen en een injectieput waar het afgekoelde water terug de aarde in wordt geïnjecteerd. De productie 

en injectieput worden ook wel een doublet (een paar) genoemd. Het warme geothermische water stroomt 

niet helemaal tot aan het aardoppervlakte als er een put wordt geboord: het statische waterniveau ligt 

tussen de 10 en 240 m onder maaiveld. Daarom wordt er een Electrical Submersible Pump (ESP) gebruikt om 

het geothermische water aan de oppervlakte te krijgen. Op sommige locaties is er een ontgassingstank 

aanwezig. Methaan en koolstofdioxide worden vóór de ESP (onder het bubbelpoint) afgevangen en naar de 

ontgassingstank gebracht. Nadat het geothermische water is opgepompt, wordt het via filters naar een 

warmtewisselaar gebracht waar warmteoverdracht plaatsvindt. Het afgekoelde water wordt nogmaals 

gefiltreerd voordat het weer onder druk terug de aarde in wordt geïnjecteerd in de injectieput. In de tijd 

(tientallen jaren) kan het afgekoelde water zich middels ondergrondse stromingen naar de warme kant 

verplaatsen.  

 

In het traject bovengronds, vóór de filterstraten vinden allerlei continue metingen plaats via het 

regelsysteem van de geothermische installatie. Daarnaast wordt er momenteel op één locatie 

koolstofdioxide terug geïnjecteerd ná de tweede filterstraat, voordat het water in de injectieput wordt 

gepompt. Het gehele geothermische systeem bevindt zich onder lichte stikstof overdruk (1 bar), waardoor er 

geen zuurstof in het systeem kan komen en biologische groei zoveel mogelijk operationeel (zie MOC-

methode) wordt voorkomen. 
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Afbeelding 2.3 Schematische representatie van een geothermische installatie  
 

 
 

 

2.3 Behoud van putintegriteit 

 

Het geproduceerde geothermisch water heeft een gangbare temperatuur van tussen de 60 °C - 100 °C en is 

rijk aan koolstofdioxide, methaan, zouten en metalen. De concentratie zout en gassen variëren onder andere 

met de diepte van het winningsgebied en het type reservoir. In de regel is hoe dieper het reservoir, hoe 

hoger de zout en gasconcentratie. Door onder andere de hoge zoutconcentraties (natriumchloride) en 

andere toxische componenten (lood, cadmium, kwik) is dit water toxisch voor mens, aquatische organismen 

en bodemleven in zoete aquifers (zie Afbeelding 5.2 en bijlage I).11,12  

 

Het geothermisch water circuleert in een gesloten systeem, met de uitzondering dat de gassen op sommige 

locaties worden afgevangen en benut en er op één locatie elders aangevoerde CO2 terug geïnjecteerd 

wordt. Het geothermische water wordt omhoog gepompt uit de diepe zuurstofloze aarde, waardoor het 

water in principe geen zuurstof bevat en de kans op zuurstofcorrosie vrijwel niet aanwezig is. Wel is er kans 

op intreding van zuurstof tijdens de opstartfase, door lekkages en tijdens de onderhoudsfase. Ter preventie 

van zuurstof intrede wordt er een stikstof deken gebruikt en kunnen zuurstof scrubbers worden 

geïnstalleerd.3 In de huidige Nederlandse geothermiebronnen zijn geen sporen van (corrosief) H2S in het 

formatiewater teruggevonden. 

 

De compositie van het geothermische water, de temperaturen en het al dan niet afvangen/injecteren van 

gassen kunnen de volgende potentiele gevolgen hebben: 

- afname van warmtecapaciteit; 

- precipitatie van (radioactief) metallisch lood; 

- precipitatie van (calcium-, lood-, ijzer-) carbonaten; 
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- lekkage van geothermisch water naar omringende grondlagen; 

- afname van debiet; 

- verhoging/verlaging van druk; 

- vorming van waterstofsulfide en corrosie. 

 

Deze potentiele gevolgen worden veroorzaakt door degraderende processen als: corrosie, scaling en 

biofouling (zie volgende paragrafen). Een goede bescherming tegen deze ‘degraderende’ processen is 

gewenst om een duurzame productie in stand te houden.  

 

Ter behoud van putintegriteit kan er een inhibitor worden toegevoegd, die deze negatieve processen 

vertraagt. Inhibitoren die specifiek ter vertraging van corrosie werken, worden op bijna alle locaties in 

Nederland gebruikt. Deze inhibitor staat op de geothermische locatie opgeslagen in een Intermediate Bulk 

Container (IBC) of in een doseercontainer die wordt gevuld vanuit een met inhibitor gevulde IBC. De inhibitor 

wordt middels een inhibitorlijn continue gedoseerd aan het geothermische productiewater en dan 

stroomafwaartse bescherming.13 In Nederland wordt momenteel een minimale concentratie van 4 parts per 

million (ppm) en een maximale concentratie van 15 ppm gedoseerd. De inhibitor wordt momenteel zowel 

vlak boven de productieput als vlakbij de ESP toegevoegd, echter wordt er aanbevolen om de inhibitor 

alleen onderin de productieput te doseren, doordat er is ondervonden dat dosering onderin betere en 

volledigere bescherming biedt. Inhibitoren worden besproken in het volgende hoofdstuk. Dit hoofdstuk zal 

eerst ingaan op behoudt van putintegriteit en degraderende processen.  

 

 

2.3.1 MOC-methode 

 

In de geothermische industrie is het behoud van de integriteit van de putten één van de grootste zorgen. Er 

is daarom is een Health and Safety Executive (HSE) management system3 opgemaakt met richtlijnen voor 

een zo duurzaam mogelijke winning van energie. Voor een goede bescherming wordt ook in de geothermie 

de MOC-methode toegepast welke aangeeft dat mitigerende maatregelen eerst Mechanisch, dan 

Operationeel en als laatste Chemisch bestreden dienen te worden. De eerste stap in dit HSE management 

systeem is dan ook het juist ontwerpen (Mechanisch) van de geothermische installatie waarin materiaalkeuze 

en (veelvoudige) beschermingslagen van cement zorgen voor het opzetten van een gedegen eerste 

barrière.3,14 Het Kiwa Water Research (KWR)-rapport van Hartog beschrijft hoe dit ontwerp doorgaans wordt 

uitgevoerd: ‘afdichting bij geothermieputten vindt grotendeels plaats door cementering, mede ter versterking 

van de putconstructie op grotere diepte. Cruciaal voor de integriteit van diepe putten zijn de cementeringen 

van de annulus. Deze cementeringen beschermen de casings (verbuizingen) voor corrosie van buitenaf en 

voorkomen kortsluitstroming tussen casings en tussen de buitenste casing en de formatie.’12 Daarnaast is 

materiaalselectie een van de belangrijkste stappen om corrosie preventief te bestrijden. De juiste keuze van 

materiaal wordt op dit moment bij buurlanden actief in de geothermie en uit olie- en gas industrie 

afgekeken en gecombineerd met huidige ervaringen uit Nederlandse geothermie projecten. Momenteel zijn 

er twee toegepaste opties voor corrosie werende materiaalselectie13: 

- koolstofstaal met inhibitoren; 

- corrosie werende materialen. 

 

Het op dit moment in de Nederlandse geothermie gebruikte buismateriaal bestaat uit koolstofstaal (zoals 

c1010, L80 (casings) en laagwaardig K55 (surface casings)) in combinatie met inhibitoren.12,15 Volgens het 

onderzoek gedaan door Woodgroup is chroom verrijkt buismateriaal een alternatief voor koolstofstaal met 

inhibitoren, aangezien dat corrosie werend en daarmee kosteneffectiever zou zijn voor een levensduur van 

boven de 10 jaar in vergelijking tot koolstofstaal met inhibitoren.13 Aandachtspunt bij gebruik van met 

chroom verrijkt staal zou pitting corrosie zijn. Aanbevolen wordt om nadere praktijkinventarisatie en 

mogelijk vervolgonderzoek te doen (met bijvoorbeeld OLI stream analyzer16 en een deskstudie en bij 

positieve conclusies vervolgens praktijktesten) of verchroomd buismateriaal inderdaad beter bestendig is 

tegen corrosie en dus als kosteneffectief alternatief voor koolstofstaal met inhibitoren kan dienen. Er zijn ook 

andere corrosiewerende buismaterialen (duplex, of combinatie staal en duplex) beschikbaar, die nader 

inventarisatie en onderzoek verdienen. Doel is om een kosten- en milieu-effectief alternatief voor gebruik 

van koolstofstaal met inhibitoren te ontwikkelen.13 
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Voor scaling en biocide is materiaalkeuze minder van belang, maar dit kan operationeel heel goed worden 

gestuurd. Door bijvoorbeeld koolstofdioxide terug te injecteren aan de injectiekant, kan worden voorkomen 

dat er scaling optreedt (zie Scaling) en door een lichte stikstof overdruk op het systeem te hebben, kan 

bijvoorbeeld biologische groei als gevolg van zuurstof intrede worden voorkomen. In het volgende 

hoofdstuk zal het ‘chemische’ aspect van de MOC-methode aan bod komen, waar dit onderzoek zich 

voornamelijk op richt. 

 

 

2.3.2 Corrosie 

 

De samenstelling van het formatiewater in combinatie met de relatief hoge temperaturen en CO2 drukken 

kan resulteren in corrosie van het ijzer houdende buismateriaal. Daarnaast zijn de aanwezigheid van scales 

(zie paragraaf 2.3.3 Scaling), het type buismateriaal (zie paragraaf 2.3.1 MOC-methode) en de 

hydrodynamische condities, ook van invloed op de corrosie snelheid.13 Corrosie is een proces dat in principe 

geleidelijk verloopt, waardoor (helemaal in geval van lokale corrosie) detectie moeilijk is. Er zijn verschillende 

soorten van corrosie:  

- uniforme corrosie, graduele corrosie (onder andere ‘sweet corrosion’ en galvanische corrosie), waardoor 

de algehele dikte van staal afneemt door de aanwezigheid van oxiderende componenten; 

- lokale corrosie; corrosie gevormd vanuit microscopische kleine gaatjes (onder andere pitting en spleet 

corrosie) die diep het metaal binnendringen; 

- mechanische corrosie; corrosie als gevolg van mechanische componenten zoals stroming of fijne deeltjes 

(erosie corrosie) met name in bochten, connecties of andere obstructies; 

- microbiologische corrosie; corrosie als gevolg van biologische activiteit. 

 

De grootste veroorzaker van corrosie is de aanwezigheid van oxiderende componenten zoals: zuurstof (O2), 

koolstofdioxide (CO2), waterstofsulfide (H2S), chloride (Cl-), ammonia (NH3), sulfaat (SO4
2-), protonen (H+), 

nikkel (Ni2+), koper (Cu2+) en lood (Pb2+). Deze oxiderende componenten gaan een elektrochemische reactie 

aan met het ijzer waardoor corrosie optreedt.3 In Nederland vindt ‘sweet’ corrosie voornamelijk plaatst aan 

de productiekant als gevolg van aanwezigheid van CO2 in het formatiewater. Een hoge concentratie CO2 

zorgt er namelijk voor dat er meer carbonaat wordt gevormd uit water en er dus een hogere concentratie 

protonen ontstaat (Afbeelding 2.4 (1)).3,14 Het zure water (pH 3.5 - 6)17 reageert (oxideert) vervolgens met het 

ijzer (Afbeelding 2.4 (2)) waardoor het ijzer loslaat van het buismateriaal, oplost en er waterstofgas ontstaat. 

Het opgeloste ijzer kan verder reageren met (componenten in) het water waardoor precipitatie van 

bijvoorbeeld ijzercarbonaat, ijzerhydroxide, goethiet en/of hematiet kan optreden.18,19 Corrosie van het ijzer 

kan ook plaatsvinden door meer nobele metalen als lood, koper en nikkel (Afbeelding 2.4 (3)) waardoor ijzer 

oplost en bijvoorbeeld metallisch lood precipiteert. De precipitatie van lood is een extra ongewenst effect, 

aangezien het geothermische water een NORM-stof (Naturally Occuring Radioactive Material) bevat in de 

vorm van het radioactieve lood (Pb210) isotoop. Vooral in het Slochteren reservoir is dit radioactieve lood in 

hogere concentraties aanwezig en tevens gedetecteerd in het bovengrondse geothermische systeem, 

waardoor er extra moet worden gemonitord op radioactiviteit.20–22 Aan de injectiekant is (galvanische) 

corrosie als gevolg van scaling van lood en/of koper carbonaten het grootste in Nederland, wat tevens 

scaling van onder andere ijzercarbonaten teweegbrengt (Afbeelding 2.4 (4)).3,22,23 In de praktijk merken de 

geothermie bedrijfsvoerders op dit moment weinig van (galvanische) corrosie aan de injectiekant. 

 

Door het loslaten van ijzer van het buismateriaal kunnen lekkages van en naar omringende lagen ontstaan, 

waardoor de warmtecapaciteit van de put afneemt en (milieu)vervuiling kan optreden. Aangezien het 

formatiewater hoge zoutconcentraties en toxische en radioactieve metalen bevat is het wettelijk bepaald dat 

water niet naar een omringende laag mag lekken.  
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Afbeelding 2.4 Chemische reacties die verantwoordelijk zijn voor corrosie in het geothermische water 
 

 
 

 

Corrosie wordt zowel versneld door de aanwezigheid van chloride ionen, als door hoge temperaturen met 

een piektemperatuur tussen de 60 - 80 °C. Deze ‘corrosie versnellende eigenschappen’ zijn beide veelvuldig 

aanwezig aan de productiekant van de geothermische installaties in Nederland. In relatie tot de lage 

injectietemperatuur van 30-35 graden aan de injectiekant is de verwachting dat de corrosiesnelheid in de 

injector laag is. Dit wordt vanuit de praktijk bevestigd. Een mogelijke preventiemaatregel om corrosie tegen 

te gaan is het ontgassen van het formatiewater, waardoor er minder CO2 en er dus een minder zure 

(corroderende) waterstroom aanwezig is. Het verhogen van de pH heeft echter een ander gevolg, namelijk: 

het verlagen van oplosbaarheid van carbonaat ionen, oftewel verhoging van de hoeveelheid precipitatie 

(scaling) van carbonaten.  

 

 

2.3.3 Scaling 

 

De definitie van scaling wordt verschillend geïnterpreteerd. Scaling wordt bijvoorbeeld omschreven als het 

precipiteren van vaste stoffen uit het geothermische water. Volgens inhibitoren leveranciers Nalco Water en 

Baker Hughes zijn sommige volgens deze definitie scalingproducten echter corrosieproducten, zij noemen 

het precipiteren van metallisch lood een gevolg van corrosie (zie Corrosie).15,24 Volgens TNO is de definitie 

van scaling het precipiteren van mineralen, waardoor het precipiteren van metallisch lood inderdaad buiten 

de definitie van scaling valt, omdat metallisch lood geen mineraal is.25 De definitie van scaling voor deze 

rapportage is het precipiteren van de in het formatiewater aanwezige mineralen welke wordt beïnvloed door 

temperatuur, pH en/of (CO2) druk.26,27 Het neerslaan van mineralen wordt ook wel kristallisatie genoemd: de 

geordende faseovergang van vloeistof naar vast. 28  

 

Scaling kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor een geothermische installatie: 

- voorkomen van corrosie door het aanbrengen van een beschermende laag: een ‘scale’; 

- verlagen van capaciteit van de put door versmalling van openingen. 

 

De meest voorkomende scales zijn carbonaten en silicaten. De oplosbaarheid wordt voor beide types 

beïnvloed door pH en temperatuur. Opmerkelijk is dat de neerslag principes hierin tegengesteld zijn: 

silicaten hebben een hogere oplosbaarheid met hogere temperatuur, terwijl carbonaten (behalve lood 

carbonaat) een lagere oplosbaarheid hebben met hogere temperatuur. Het ontgassen van de geothermische 

installaties is de voornaamste reden voor het precipiteren van carbonaten in Nederland, aangezien het 

verwijderen van koolstofdioxide het chemisch evenwicht verplaatst naar precipitatie van carbonaat (het 

evenwicht verplaatst zich naar rechts: Afbeelding 2.5 (5)).23,26 Veel voorkomende carbonaten zijn: 

calciumcarbonaat, ijzercarbonaat (als gevolg van corrosie) en loodcarbonaat.18 

 

 

Afbeelding 2.5: Chemisch evenwicht waardoor neerslag van carbonaten als gevolg van ontgassen toeneemt. 
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2.3.4 Biofouling 

 

Biofouling is het principe waar (micro en macro) organismes zich hechten aan en groeien op het 

buismateriaal.3,15 Deze organismes produceren onder andere het corrosieve en zeer giftige H2S gas.14,29 Het 

voorkomen van zuurstofintrede (waardoor sommige organismen groeien) is dan ook erg belangrijk om de 

groei van de organismen te voorkomen. Aangezien er in de huidige geothermiepraktijk geen sprake is van 

aangetoonde structurele biologische groei, wordt biologische groei als beperkt risico beschouwd en daarom 

wordt er in dit rapport verder weinig aandacht aan dit onderwerp besteed. 

 

 

2.3.5 Monitoring van putintegriteit verlies 

 

Het eerder genoemde HSE management systeem geeft aan dat integriteit van de put in de tijd dient te 

worden gemonitord. De belangrijkste parameters waar op gemonitord moet worden is de corrosie van het 

staal. Corrosie is moeilijk om te detecteren, aangezien dit vaak een geleidelijke proces is, lokaal kan optreden 

en er veel oppervlakte aanwezig is om te onderzoeken.3 Daarnaast is een continue visuele inspectie niet 

mogelijk, omdat de put dan opengemaakt dient te worden en er dus op dat moment geen warmte wordt 

geproduceerd. Monitoring van corrosie vindt daarom zoveel mogelijk bovengronds plaats.15,24 Standaard 

wordt de temperatuur de pH en de oxidation reduction potentiaal (ORP) van het geothermische water 

gemeten via het regelsysteem van de geothermische installatie. Daarnaast worden er drie technieken 

gecombineerd die tezamen een indicatie geven van de mate van corrosie. De metingen hiervoor vinden 

bovengronds plaats, voordat het water wordt gefilterd. Hierbij wordt opgemerkt dat de temperatuur 

ongeveer gelijk blijft, maar dat de CO2 druk en de shear stress kunnen verschillen ten opzichte van de 

condities ondergronds. De monitoring wordt gedaan door de inhibitoren leveranciers in samenwerking met 

de bedrijfsvoerders, die vervolgens samen uit de resultaten ook de concentratie inhibitor bepalen. De drie 

gebruikte technieken zijn: 

- coupons. Coupons zijn stukjes staal die bovengronds in het geothermische water worden geplaatst. Vaak 

worden er meerdere typen staal naast elkaar gebruikt: roestvrijstaal 316, Mild staal C1010, L80, K55. 

Indien er corrosie plaatsvindt, zullen ook deze stukjes staal worden aangetast en zal het gewicht 

verminderen doordat de ijzeratomen loslaten. De afname in gewicht van deze coupons wordt ongeveer 

elk half jaar gecontroleerd waaruit een corrosiesnelheid in de tijd, mils per year (MPY), kan worden 

bepaald. Data die de nauwkeurigheid van deze metingen aangeven zijn niet beschikbaar. Er wordt 

gestreefd naar een corrosiesnelheid van <3 MPY, omgerekend <± 0,075 mm/jaar door toediening van 

inhibitoren. De stalen casings worden op basis van de API-normen zodanig ontworpen, dat zij bij 60 % 

van de oorspronkelijke wanddikte nog volledig integer zijn, d.w.z. dat zij alle op de casings 

uitgeoefenden krachten nog volledig kunnen weerstaan. De gebruikte casings in de geothermie hebben 

meestal een wanddikte van 10 mm. Hieruit volgt dat een wanddikteverlies van maximaal 4 mm (40 %) 

dus is geaccepteerd kan om te integriteit van de put te borgen. Het toedienen van corrosie-inhibitoren 

en deze 4 mm wanddikte verlies geven dan samen een bescherming van ±53 jaar. Als extra 

beschermingsmaatregel kan men een corrosietoeslag toepassen van bijvoorbeeld 2 mm extra wanddikte, 

bovenop de minimaal vereiste wanddikte vanuit het putontwerp. Daardoor bouwt men in dit voorbeeld 

nog eens ± 27 jaar extra bescherming in. Let wel: bovenstaande is vanuit de algehele corrosiesnelheid 

bezien. Naast de algehele corrosiesnelheid is het van groot belang dat lokale corrosie goed in kaart 

wordt gebracht. Daartoe worden uiterlijk ééns per 5 jaar logcampagnes (zie verder, recommended 

practice) uitgevoerd, waarbij wordt gezocht naar meer lokale afname van de wanddikte als gevolg van 

corrosie die de putintegriteit in gevaar zou kunnen brengen. Dat stelt de geothermie operator in staat 

om tijdig passende mitigerende maatregelen te treffen.5  

 

 

Afbeelding 2.6 Voorbeelden van gecorrodeerde coupons als gevolg van bloostelling aan geothermisch water.15 
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- LPR probes. Met de Linear Polarization Resistance (LPR) probe kan een elektrochemische corrosiemeting 

worden uitgevoerd. De probe bestaat uit drie electroden in een elektrolyt die de corrosie weerstand van 

het water bepaald uitgedrukt in bovengenoemde MPY. Inhibitoren leveranciers gebruiken deze methode 

tevens om de aanwezigheid van corrosie-inhibitor te bepalen. Deze meting wordt continue uitgevoerd. 

Indien na het toedienen van de inhibitor een afname van MPY wordt gedetecteerd, geeft dat een 

indicatie dat er inhibitor aanwezig is in het formatie water rondom de probe (Afbeelding 2.7). 

 

 

Afbeelding 2.7 LPR meting voor en na het toevoegen van inhibitor.15  
 

 
 

 

- wateranalyse. Er wordt periodiek (in het begin heel regelmatig) een wateranalyse in het lab uitgevoerd 

van het geothermische water. De bemonstering vindt bovengronds plaats voordat het water door de 

filters en warmtewisselaars wordt gepompt. Het formatiewater wordt geanalyseerd op aanwezigheid van 

corrosieproducten als: ijzer, waterstof en lood, pH, hardheid en zoutgehalte. Een verandering van een van 

deze waarden is indicatief voor de aan/afwezigheid van corrosie processen in de geothermische put. De 

wateranalyse wordt tevens door de inhibitoren leveranciers gebruikt om de juiste inhibitor te kunnen 

selecteren. In het testlab van de inhibitoren leveranciers wordt het geothermische water nagemaakt, 

waarmee verschillende simulaties worden uitgevoerd om de juiste inhibitor te kunnen selecteren.  

 

Naast bovengenoemde continue monitoring vindt er elke 3-5 jaar een logcampagne plaats. Een 

logcampagne is wettelijk verplicht: minimaal één keer per vijf jaar.5 De productie van warmte en de dosering 

van inhibitor wordt tijdens een ‘log’ tijdelijk gestopt om zowel onderhoud te kunnen plegen aan de ESP als 

de corrosiesnelheid van het buismateriaal te bepalen. Momenteel vindt de logcampagne plaats op het 

moment dat de ESP onderhouden moet worden, waardoor dit nog niet regelmatig (maar wel tussen de 3-5 

jaar) wordt uitgevoerd.  
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Een van de aanbevelingen van dit (milieu)impact onderzoek is het instellen van regelmatige logcampagnes 

om de resultaten van de corrosiesnelheid afnamen te toetsten aan bovengenoemde continue monitoring en 

mitigerende maatregelen te kunnen treffen indien nodig. Tot op heden is er nog geen internationaal 

erkende standaard voor het juist behoud van put integriteit. Daarom heeft DAGO afgelopen jaren zelf 

geïnvesteerd om goede begeleiding en richtlijnen op te stellen.5 Hieruit is een ‘recommended practice’ 

opgesteld waar juist ontwerp en beheersmaatregelen voor behoud van putintegriteit (onder andere 

materiaalkeuze, dubbele fysieke casing barrière, gebruik van inhibitor bij start productie onderin de 

productiekant) in staan verwoord. De recommended practice heeft geen juridische status, maar alle leden 

van DAGO worden hier door onderlinge afspraken (anders mag je geen lid van DAGO zijn) aangehouden. 
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3  

 

 

 

 

INHIBITOREN IN DE NEDERLANDSE GEOTHERMIE 

 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, is het belangrijk om de geothermische put integer te houden 

om tot een duurzame winning te komen. Dit hoofdstuk gaat in op het behouden van putintegriteit door 

chemische bestanddelen, inhibitoren, toe te voegen.  

 

 

3.1 Wat zijn inhibitoren? 

 

Er zijn verschillende types inhibitoren. De eigenschappen van deze verschillende types inhibitoren hangen af 

van het oppervlakte dat beschermd moet worden en het soort bescherming dat de inhibitor dient te leveren. 

Deze eigenschappen bepalen echter niet alleen de functionaliteit van de inhibitor in de put, maar hebben 

ook invloed op bijvoorbeeld de reactiviteit met (omzetting) en retardatie in de ondergrond. Er bestaan twee 

categorieën inhibitoren: 

1 natuurlijk in het formatiewater voorkomende inhibitoren (zoals olie, olieachtige substanties en scales); 

2 synthetische inhibitoren (synthetisch gemaakte zouten, metalen, surfactanten): 

· kathodische inhibitoren; 

· anodische inhibitoren;  

· gemengde inhibitoren die zowel anodische als kathodische reacties blokkeren. 

 

Daarnaast bestaan er verschillende typen inhibitoren met verschillende preventie doelen: corrosie, scaling of 

biologische groei. 

 

Corrosie-inhibitoren 

Het ongewenst oxideren van staal wordt corrosie genoemd. Zodra het buismateriaal in contact staat met een 

oxidator kan er transport van elektronen plaatsvinden met als gevolg dat er corrosie optreedt. Om corrosie 

af te remmen kunnen corrosie-inhibitoren worden toegepast. Deze inhibitoren vormen een laag (film) op het 

buismateriaal wat het buismateriaal afschermt van het oxiderende water.  

 

De corrosie-inhibitoren die in Nederland worden toegepast vallen in de categorie van synthetische 

gemengde inhibitoren. Deze inhibitoren zijn niet milieu eigen en daardoor ook niet milieu neutraal, zoals 

bijvoorbeeld sommige kathodische inhibitoren (zink zouten) dat wel zijn. Een inhibitor bestaat niet uit één 

bestanddeel, maar is in werkelijkheid een samenstelling van verschillende componenten. De in de 

geothermie gebruikte corrosie-inhibitoren hebben een filmvormende werking doordat ze de volgende twee 

eigenschappen bezitten: een polaire kop en een lange apolaire staart (Afbeelding 3.1).  
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Afbeelding 3.1 Schematische representatie van filmvormende amines en enkele chemische voorbeelden 
 

 
 

 

De polaire kop bestaat meestal uit een amine of een positief geladen quaternaire ammonium groep. Deze 

polaire (hydrofiele) kop hecht zich beter aan het buismateriaal dan het aanwezige water, waardoor het water 

wordt vervangen door de inhibitor. De apolaire (hydrofobe) staart wijst naar buiten als een soort van borstel, 

waardoor het water wordt weggehouden van het buismateriaal (Afbeelding 3.2). De actieve component die 

in Nederland in alle momenteel toegepaste inhibitoren ‘cocktails’ aanwezig is, bevat een quaternaire 

ammonium groep. 

 

 

Afbeelding 3.2 Werking van corrosie-inhibitoren gebruikt in de geothermie in Nederland 
 

 
 

 

Zodra er zich meer van deze filmvormende inhibitoren aan de wand van het buismateriaal hechten vinden er 

versterkende interacties plaats tussen de polaire koppen onderling en de apolaire staarten onderling. 

Hierdoor blijft de filmvormende laag beter hechten aan het buismateriaal. Het is wel belangrijk dat er 

voldoende concentratie van inhibitor, op een homogene manier gemengd, aanwezig is om een volledige 

sterke laag te kunnen vormen. Afhankelijk van de concentratie en de eigenschappen van de bestanddelen 

kan er zowel een monolaag als een dubbellaag gevormd worden (Afbeelding 3.3).3,30,31 Het verhogen van de 

concentratie kan ook nadelige gevolgen hebben.  
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Zodra de concentratie boven de critical micelle concentration (CMC) uitkomt, kan er namelijk zeep ontstaan, 

wat het oppompen van het geothermische water bemoeilijkt. Precipitatie van corrosie-inhibitor wordt niet 

geacht plaats te vinden, aangezien de chemische componenten (ook boven deze CMC) goed oplossen in 

water.  

 

 

Afbeelding 3.3 Monolaag en dubbellaag van filmvormende corrosie-inhibitor 
 

 
 

 

Desorptie van inhibitoren kan ontstaan als de inhibitoren zich niet voldoende hechten aan het buismateriaal 

door verkeerde eigenschappen van de inhibitor componenten, door competitie met andere in het 

formatiewater aanwezige componenten of als gevolg van afschuifspanning (shear stress) die afhankelijk van 

temperatuur en stromingssnelheid is. Daarnaast kan desorptie ontstaan als er niet voldoende dekking is 

door een te lage doseer concentratie of slechte mening. Desorptie zorgt voor verminderde bescherming 

tegen corrosie en is daarvoor ongewenst.  

 

Momenteel leveren alleen Nalco Water en Baker Hughes corrosie-inhibitoren aan de geothermische locaties 

in Nederland. Deze inhibitoren worden reeds gebruikt in de olie en gas industrie en gedoseerd in 

concentraties tussen de 4 en 15 ppm. De corrosie-inhibitor van Nalco Water heeft als naam: Corton CK990-

G. De corrosie-inhibitoren van Baker Hughes hebben als naam: CRW83133 en CGW80007, waarbij 

CRW83133 als groener dan CGW80007 wordt aangemerkt.  

 

Daarnaast heeft Nalco Water een ‘groenere’ corrosie-inhibitor dan de Corton CK990-G ontwikkeld genaamd: 

FX2099. Laatstgenoemde inhibitor wordt door Nalco Water als groener gelabeld aangezien deze cocktail 

gemakkelijk biologisch afbreekbaar is en er geen ecotoxicologische effecten op het milieu bekend zijn (zie 

Tabel 3.1 Tabel met biologische afbreekbaarheid en milieueffecten verkregen uit de MSDS-bladen voor de 

verschillende inhibitoren). Deze nieuwe inhibitor bevat geen quaternaire ammoniumzout als werkzame stof, 

maar een ander werkzame stof met een vergelijkbare functie. FX2099 wordt momenteel nog niet gebruikt in 

de Nederlandse geothermiepraktijk.  

 

Voor alle inhibitoren cocktails zijn de Material Safety Data Sheet (MSDS-werkbladen, veiligheidsblad) 

bijgevoegd in bijlage II.8II 

 

Scaling inhibitoren 

Scaling is een verzamelterm voor het ongewenst precipiteren/kristalliseren van zouten in een processtroom, 

bijvoorbeeld door veranderingen in druk of temperatuur. Scaling kan zowel fysisch (temperatuur, druk) als 

chemisch worden beheerst. Bij het chemisch beheersen worden scaling inhibitoren gebruikt.  
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De rol van inhibitoren is het voorkomen dat moleculen (bijvoorbeeld calcium carbonaten) zich ordenen en 

daardoor precipiteren. De scaling inhibitoren zijn lange ketens waar geladen groepen aanzitten 

(Afbeelding 3.4).  

 

Deze geladen groepen gaan interacties aan met ionen of absorberen aan een reeds gegroeide kristal , 

waardoor de ionen/kristallen van elkaar weg worden gehouden en niet verder groeien en neerslaan.32 

Scaling inhibitoren hebben dus een dispergerende rol: ze houden de moleculen uit elkaar. De 

scalinginhibitor die tot voor kort in Nederland werd gebruikt is gebaseerd op (poly) maleïnezuur en worden 

gezien als groene inhibitor (Nalco Water, 3DT138).33 Deze inhibitor wordt niet meer gebruikt, omdat scaling 

voor deze locatie wordt voorkomen door het injecteren van elders aangevoerde CO2 (voorkomt 

calciumcarbonaat scaling) en goede corrosiebescherming (voorkomt neerslag metallisch lood). 

 

 

Afbeelding 3.4 Werking van scalinginhibitoren 
 

 
 

 

Biocide 

Om bacteriegroei tegen te gaan kunnen op locaties waar H2S is gedetecteerd of zuurstof intrede mogelijk is 

biociden worden toegevoegd.34 Tot voor kort werd er in Nederland op één locatie batchgewijs biocide 

toegevoegd: elke 2 weken, 500 ppm (Nalco Water, NALCO® 73500). De actieve component van deze biocide 

is gluteraataldehyde. Gluteraataldehyde gaat interacties aan met eiwitten van de bacterie (crosslinks) 

(Afbeelding 3.5). Door deze crosslinks wordt de celstructuur van de bacteriën aangepast, waardoor de 

bacterie zijn functie/activiteit verliest.35 Ondanks dat gluteraataldehyde corroderende eigenschappen heeft, 

is deze aldehyde niet corrosief naar staal toe. Corrosie-inhibitoren hebben ook een biocide werking: 

quaternaire ammoniumzouten worden bijvoorbeeld al sinds jaar en dag gebruikt in de voedingsmiddelen 

sector ter preventie van biologische groei.15,24,36 Aangezien continue worden gedoseerd, vindt er in principe 

ook continue bescherming tegen eventuele biologische groei plaats. Het is onbekend hoe effectief de 

biocide/ corrosie-inhibitor is. Daarnaast is het onbekend of er nog corrosie-inhibitoren aanwezig zijn in de 

injectieput en of er daar dus preventie tegen eventuele bacteriegroei plaatsvindt. Indien gewenst zal hier 

nader onderzoek naar verricht moeten worden.  
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Afbeelding 3.5 Biocide werking van gluteraataldehyde 
 

 
 

 

Toxiciteit inhibitoren 

In onderstaande tabel staan de biologische afbreekbaarheid en de milieueffecten van alle in Nederland 

gebruikte inhibitoren vermeld, zoals weergeven in de MSDS-werkbladen. Eenduidige informatie over het 

verschil in toxiciteit tussen de verschillende inhibitoren kan hier niet uit op worden gemaakt, vooral ook 

omdat de componenten in verschillende concentraties aanwezig zijn per inhibitor mengsel en dit dus niet 1-

op-1 met elkaar vergeleken kan worden. Volgens de MSDS-werkbladen zijn de meeste inhibitoren 

bestanddelen gemakkelijk biologisch afbreekbaar onder aerobe condities en de meeste inhibitoren cocktails 

schadelijk voor het milieu (Tabel 3.1). De condities die gebruikt worden om de biologische afbreekbaarheid 

te bepalen zijn echter aeroob, terwijl de condities bij de geothermische installaties juist anaeroob zijn. Beide 

inhibitorenleveranciers geven aan dat de inhibitoren relatief stabiel zijn onder de geothermische condities in 

Nederland. Informatie is niet beschikbaar die de stabiliteit van de inhibitoren onder de geothermische 

condities in de tijd weergeeft en niet over informatie van de toxiciteit van (afbraakproducten van) inhibitoren 

onder anaerobe condities. Het is dus onbekend wat de afbraakmechanismen en milieuclassificaties van de 

inhibitoren onder de anaerobe geothermische condities zijn. Hierdoor kan er geen inschatting gemaakt 

worden van de onderlinge toxiciteit van de verschillende in Nederland gebruikte inhibitoren onder de 

geothermische condities. Om meer inzichten te verkrijgen in de stabiliteit van inhibitoren op het moment dat 

deze geïnjecteerd worden in een geothermieput, bevelen wij aan om het stabiliteit en mogelijke 

afbraakproducten te onderzoeken onder anaerobe condities.  

 

 

Tabel 3.1 Tabel met biologische afbreekbaarheid en milieueffecten verkregen uit de MSDS-bladen voor de verschillende inhibitoren 
 

Inhibitor Werking Biologische afbreekbaarheid a Milieueffecten 

Corton CK990-G Corrosie product: geen informatie 

bestanddelen: slecht-gemakkelijk 

Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

Giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen 

FX2099 Corrosie product: gemakkelijk 

bestanddelen: gemakkelijk 

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten 

bekend. 

CRW83133 Corrosie product: geen informatie 

bestanddelen: gemakkelijk 

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet 

bekend 

CGW80007 Corrosie product: geen informatie 

bestanddelen: gemakkelijk 

Deze stof is toxisch voor het aquatisch milieu met 

blijvende gevolgen. 

NALCO® 73500 Biocide product: gemakkelijk 

bestanddelen: gemakkelijk 

Schadelijk voor in het water levende organismen, 

met langdurige gevolgen. 

3DT138 Scaling product: slecht 

bestanddelen: gemakkelijk 

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten 

bekend. 

A: Stoffen worden als snel afbreekbaar in het milieu beschouwd wanneer zij aan een van de volgende criteria voldoen:37 

1 in studies naar gemakkelijke biologische afbreekbaarheid van 28 dagen worden ten minste de volgende afbraakniveaus 

bereikt: 

· tests op basis van opgeloste organische koolstof: 70 % 

· tests op basis van zuurstofdepletie of koolstofdioxideontwikkeling: 60 % van het theoretische maximum. 

Deze biologische afbraakniveaus worden bereikt binnen tien dagen na het begin van de afbraak, dat wordt gesteld als het 

moment waarop 10 % van de stof is afgebroken; of 
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2 als uitsluitend BZV- en CZV-gegevens beschikbaar zijn, bedraagt de BZV5/CZV-quotiënt ten minste 0,5; of 

er is ander overtuigend wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat aantoont dat de stof in 28 dagen voor meer dan 70 % in het 

aquatisch milieu (biotisch en/of abiotisch) kan worden afgebroken. 

 

 

In Nederland is het vanuit Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verplicht om een Centre for Environment, 

Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) certificaat te hebben. Echter zijn niet alle (toegepaste) inhibitoren 

(CGW80007, 3DT138, FX2099) in de publiekelijke verkrijgbare database opgenomen. Voor bijna alle 

inhibitoren staat in de MSDS-werkbladen wel vermeld in welke Duitse Wassergefährdungsklasse (WGK) deze 

vallen. De Cefas en de WGK certificeringen bevatten echter conflicterende informatie over de toegepaste 

inhibitoren. Zo geeft de Nederlandse Cefas certificering aan dat de inhibitoren van Nalco Water (Cortron 

CK990-G en Nalco 73500) Hazard Quotients (HQ) goud (minst toxisch) scoren en de inhibitor van Baker 

Hughes (CRW83133) zilver (iets toxischer) scoort (Tabel 3.2)38, terwijl laatgenoemde CRW83133 volgens de 

WGK in de laagste klasse 1 (licht gevaarlijk) valt en Cortron CK990-G juist in klasse 2 (duidelijk gevaarlijk) en 

Nalco 73500 in klasse 3 (zeer gevaarlijk). Volgens Baker Hughes is het probleem dat er in Nederland geen 

milieuclassificatie van al deze inhibitoren (en afbraakproducten) voor onshore applicaties beschikbaar is 

onder zuurstof arme condities en dat de onderlinge toxiciteit daarom niet objectief kan worden vergeleken.24 

Dit zou Europees geregeld moeten zijn via REACH, maar dit is momenteel nog niet het geval, omdat er 

onder andere bij 69 % van de stoffen informatie ontbreekt.3940 Indien men de in Nederland gebruikte 

inhibitoren objectief op toxiciteit met elkaar wil vergelijken en beoordelen, dan zal hier een bij voorkeur 

Europese onshore milieuclassificatie onder anaerobe condities voor moeten worden ontwikkeld en dienen 

de inhibitoren daaraan te worden getoetst. 

 

 

Tabel 3.2 Publiekelijk beschikbare HQ band en WGK certificering voor inhibitoren gebruikt in Nederland.38 
 

 
 

 

 

 

Product naam Bedrijf HQ 

Band 

WGK Functie 

Cortron CK990-G Nalco Water  Gold 2 corrosie-inhibitor 

CRW83133 Baker Hughes  Silver 1 corrosie-inhibitor 

CGW80007 Baker Hughes - 3 corrosie-inhibitor 

Nalco 73500 Nalco Water  Gold 3 Biocide 

FX2099 Nalco Water - 1 corrosie-inhibitor 

3DT138 Nalco Water - 1 Scaling inhibitor 
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3.2 Effectiviteit van gebruikte (corrosie) inhibitoren in de geothermie in Nederland 

 

In de olie en gasindustrie worden inhibitoren al veel langer toegepast. Inhibitorenleveranciers putten uit 

deze opgebouwde kennis om de juiste inhibitor voor de geothermiesector te selecteren. Uitgangspunt voor 

selectie van inhibitor is dan ook om te beginnen met dezelfde inhibitor als die in de olie en gassector voor 

hetzelfde reservoir wordt toegepast. Deze inhibitor wordt vervolgens in het lab van de inhibitoren 

leveranciers getest op corrosie bestendigheid tegen het formatiewater. Het formatiewater van de specifieke 

geothermische bron wordt nagebootst aan de hand van de eerder genoemde wateranalyse. Vervolgens 

wordt dit ‘synthetische’ water uitgezet tegen verschillende concentraties inhibitor voor verschillende 

condities (onder andere temperatuur, druk, shear stress, flow) om te bepalen of de inhibitor geschikt voor 

corrosie bescherming. Aan de hand van de verkregen data wordt door de inhibitorenleverancier een 

corrosie-inhibitor geselecteerd die corrosiebescherming van <3 MPY (<0,075 mm/jaar) biedt. Ter 

vergelijking: simulaties uitgevoerd door Wood Group laten zien dat de corrosiesnelheid in Nederlandse 

geothermieprojecten respectief 19 x (Delft Zandsteen) en 30 x (Slochteren) zo hoog is in afwezigheid van 

inhibitoren.13 

 

Recentelijk heeft Nalco Water een onderzoek laten uitvoeren door het (Franse) Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM)8 om de corrosie-effectiviteit van Corton CK990 en FX2099 voor het Dogger 

reservoir op 70 °C te bepalen. BRGM heeft al meerdere jaren ervaring op het gebied van advies en selectie 

van inhibitoren voor corrosiebescherming van alle geothermische Paris Basin reservoirs (45+ locaties). Uit de 

resultaten die zijn overhandigd, blijkt dat beide inhibitoren ~90 % corrosiebescherming bieden bij een 

concentratie van 10 ppm volgens de daar gestandaardiseerde parameters (Dogger reservoir). Tevens is er 

een indicatieve test met een lagere concentratie van 2,5 ppm en 5 ppm inhibitor uitgevoerd en ook deze 

concentraties lijken te beschermen tegen corrosie. Een volledige test met alle parameters voor deze lagere 

concentraties is niet uitgevoerd, waardoor niet kan worden bepaald of een lagere concentratie net zo 

effectief is. Daarnaast is de simulatie uitgevoerd voor het Dogger reservoir en is dit resultaat dus geen 

garantie voor dezelfde bescherming in Nederland. 

 

Baker Hughes heeft testresultaten uitgevoerd door hun eigen laboratorium in Liverpool beschikbaar gesteld 

om de corrosie effectiviteit van verschillende corrosie-inhibitoren te bepalen. Hieruit blijkt dat corrosie-

inhibitor CRW83133 voor 88.5 % (gemiddelde uit 4 metingen) beschermt tegen corrosie bij 60 °C voor een 

synthetisch zout water (0.1 %) verrijkt met CO2 (1 bar). CGW80007 komt niet voor in deze test. De andere 

geteste van Baker Hughes afkomstige corrosie-inhibitoren zijn minder effectief in corrosie preventie met een 

minimale bescherming van 66 %. 

 

Uit beide bovengenoemde testresultaten blijkt dat de gebruikte inhibitoren corrosie bescherming bieden 

onder de gemeten condities. Echter blijkt hieruit niet of de momenteel gebruikte concentratie de meest 

optimale is en of de inhibitor ook bescherming biedt voor de Nederlandse geothermiepraktijken. Toen de 

geothermische sector in Nederland net van start ging, werd er op sommige locaties geen inhibitor gebruikt. 

Na een aantal jaren moesten toen reparaties worden uitgevoerd, aangezien er corrosie was opgetreden en 

er (op sommige locaties) radioactief lood werd gedetecteerd in de bovengrondse installatie. Vanaf dat 

moment worden er op bijna alle locaties corrosie-inhibitoren gebruikt. Tot nu toe zijn er geen indicaties dat 

er corrosie aan de productiekant optreedt sinds corrosie-inhibitoren continue worden toegevoegd. Hiervoor 

is tevens het volgende indirecte bewijs beschikbaar: 

- door toevoeging van inhibitoren in de geothermiepraktijk in Nederland is de radioactiviteit in de 

bovengrondse installaties afgenomen; 

- wateranalyses en online monitoring (coupon, ORP, LPR, pH, temperatuur) geven constante waarden aan 

ten opzichte van het eerste moment van inhibitor dosering; er wordt geen verhoogde concentratie van 

ijzer en waterstof gedetecteerd; 

- geen meldingen van corrosie door bedrijfsvoerders. 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van corrosie-inhibitoren aan het formatiewater een 

positief effect heeft op het behoudt van putintegriteit, doordat corroderende processen worden geremd en 

de neerslag/ophoping van radioactief lood is afgenomen. 
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Aangezien optimale hechting aan het buismateriaal van verschillende parameters afhankelijk is en er in 

Nederland nog te veel verschillende niet-vergelijkbare situaties zijn, bestaat er nog geen generiek advies 

voor de juiste concentratie inhibitor. Op dit moment is er daarom nog een empirische aanpak nodig om de 

juiste concentratie corrosie-inhibitor te vinden, ook omdat er nog niet genoeg praktische (visuele) resultaten 

zijn over de effectiviteit van de inhibitoren.3 Alhoewel er veel indirect bewijs beschikbaar is dat de inhibitoren 

beschermen tegen corrosie, ontbreekt het op dit moment aan gegevens die aantonen of de gedoseerde 

corrosie-inhibitoren langdurige bescherming bieden om behoudt van put integriteit voor 30 jaar te 

garanderen. Wel is er bekend dat er boven een concentratie van ± 30 ppm ongewenste schuimvorming 

optreedt. Om bovengenoemde reden is monitoring en de logcampagne dan ook erg belangrijk en zal er in 

de toekomst meer informatie over de effectieve concentratie inhibitor gegeven kunnen worden. De 

wateranalyse worden gebruikt om de hoeveelheid aanwezige corrosie-inhibitor bovengronds te meten om 

te onderzoeken of er zich nog genoeg inhibitor in het formatiewater bevindt. Nalco Water is bezig met het 

ontwikkelen van een methode om de inhibitor te detecteren. Zij geven aan dat ze verwachten dat de 

concentratie inhibitor bovengronds en ondergronds hetzelfde blijft. Baker Hughes heeft reeds een methode 

beschikbaar (detectielimiet 1 ppm) om de hoeveelheid inhibitor te meten en detecteert een afname in 

bovengrondse inhibitor concentratie vanuit het watermonster dat voor de filters en warmtewisselaars is 

genomen (bijvoorbeeld van 10 ppm naar 4 ppm).  

 

Daarnaast geeft Baker Hughes aan dat de inhibitoren door de geïnstalleerde filters zouden kunnen worden 

afgevangen. Aangezien de corrosie-inhibitoren oppervlakte actief zijn kunnen ze zich hechten aan de 

oppervlakte van het filter materiaal. Er wordt corrosie-inhibitor teruggevonden bij de warmtewisselaars voor 

alle geothermie projecten, wat laat zien dat niet alle inhibitor wordt afgevangen door het eerste filter. Data 

zijn niet gevonden die kunnen bewijzen of en hoeveel inhibitor (en eventueel afbreekproduct) er 

bovengronds aanwezig zijn, wordt afgevangen bij de filterstraten/ warmtewisselaars, hecht aan het 

bovengrondse buismateriaal en kan dus ook geen inschatting maken over hoeveel inhibitor er mogelijk 

terug geïnjecteerd wordt aan de injectiekant. Hierdoor is ook niet bekend of er zich inhibitor afzet aan het 

wandmateriaal van de injectieput (ter corrosie bescherming) en of er inhibitor in de infiltratieput aanwezig 

zal zijn. Om de concentratie inhibitor in het gehele geothermische systeem te kunnen aanschouwen, zullen 

er dus in te toekomst testen moeten worden verricht aan de injectiekant/bij de injectieput om de 

concentratie inhibitor te kunnen bepalen.  

 

Zoals eerder omschreven wordt er op dit moment geen scaling inhibitor gebruikt in Nederland. Scaling 

preventie wordt op dit moment operationeel (MOC-methode) opgelost: door koolstofdioxide toe te voegen 

na de warmtewisselaar verplaatst het evenwicht zich naar links, waardoor de carbonaten opgelost blijven in 

het formatiewater (Afbeelding 2.5). De inhibitorenleveranciers beschikken over softwarepakketten waar de 

hoeveelheid scaling kan worden gesimuleerd aan de hand van de continue gemeten waarden die worden 

gemeten bij het regelsysteem van de geothermische installatie. Uit deze simulaties blijkt dat het momenteel 

niet nodig is om scaling inhibitor te doseren bij de nu gebruikte condities. 

 

De gebruikte biocide wordt preventief gebruikt en het effect van gluteraataldehyde ter preventie van 

biologische groei is reeds aangetoond.35 Data zijn niet gevonden die de effectiviteit van 

doseringsconcentratie aantonen/weerleggen. 

 

 

3.3 Gebruikte veiligheidsmaatregelen voor gebruik en dosering inhibitoren 

 

Voor het werken met inhibitoren op locatie dienen veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Deze 

maatregelen staan omschreven in rubriek 7 uit desbetreffende MSDS-werkbladen van de inhibitoren en gaan 

over het veilig hanteren en opslaan van de inhibitoren. In feite komt dit neer op het vermijden van direct 

contact met de inhibitoren door persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te dragen. Daarnaast dient de 

opslag container voorzien te zijn van juiste etikettering en dient de container van een materiaal te zijn welke 

niet aangetast kan worden door de inhibitor. Risico's van werken met gevaarlijke stoffen dienen beheerst te 

worden vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) van de werkgever (Arbowet-verplichting), waar de 

bedrijfsvoerders verantwoordelijk zijn om te zorgen dat deze worden nageleefd. Een werkinstructiekaart 

(WIK) kan als extra veiligheidsbeheersmaatregel opgenomen worden/zijn. 
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Bedrijven dienen te voldoen aan de wet en regelgeving voor elke specifieke inhibitor zoals beschreven in 

rubriek 15 van de MSDS-werkbladen. Voor sommige inhibitoren is er een strengere wet en regelgeving dan 

voor andere. Het aanvoeren van de inhibitoren wordt door de inhibitorleverancier gedaan en valt onder zijn 

verantwoordelijkheid. Ook hiervoor geldt dat de MSDS-werkbladen geraadpleegd dienen te worden om te 

voldoen aan de regelgeving voor transport. Deze staat opgenomen in rubriek 14 van de MSDS-werkbladen. 

Uit analyse van de MSDS-werkbladen voor inhibitoren genoemd in deze rapportage blijkt dat niet alle 

inhibitoren reguleringen voor transport bevatten.  

 

Interviews, die Witteveen+Bos met zowel bedrijfsvoerders van de geothermische installaties, DAGO en de 

inhibitoren leveranciers heeft gevoerd, geven geen indicatie van veiligheidsissues of het niet handhaven van 

veiligheidsmaatregelen.  
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4  

 

 

 

 

RISICOANALYSE PROCES 

 

Voor dit onderzoek zijn er twee werksessies met experts gehouden om de milieu impact van inhibitoren te 

onderzoeken. Allereerst is een HAZOP studie uitgevoerd naar de ordegrootte maximale hoeveelheden en de 

kans op vrijkomen van inhibitor in het milieu te bepalen. Deze ordegrootte is gebruikt in het 

vervolgonderzoek, waar de impact op het milieu van inhibitoren is gesimuleerd en met deskundigen 

geëvalueerd.  

 

De HAZOP methode loopt op een systematische manier potentiele risico’s af voor een geothermische 

opstelling in operationele fase gevolgd door de consequenties en mogelijke preventieve en mitigerende 

maatregelen. Door mensen met ontwerpkennis, bedrijfsvoerders en thema experts bij elkaar te plaatsen, 

worden diepgaandere inzichten en veelal praktische en werkbare oplossingen verkregen. 

 

Als typische geothermieopstelling is voor de HAZOP studie gekozen voor een bestaande geothermie 

installatie in het westen van het land. Deze locatie bevat een ontgassingsinstallatie en is gekozen vanwege 

beschikbaarheid van een goede Process & Instrumentation Diagram (P&ID) met een volledige representatie 

van alle aanwezige deelprocessen van een geothermische installatie. Daarnaast is de lekpaden analyse Put 

Integriteit Putten (PIP) gebruikt ter ondersteuning van de P&ID. De analyse is opgesplitst in drie systemen 

(nodes), welke na elkaar bestudeerd zijn. De drie nodes zijn via gidswoorden doorgelicht: 

1 de productieput (rood); 

2 de injectieput (geel); 

3 de bovengrondse installatie (groen). 

 

In de systematiek is gewerkt met gidswoorden voor de verschillende procesparameters, die het studieteam 

aansporen om afwijkingen van de normale operatie te identificeren.  

 

In deze studie zijn de volgende gidswoorden gebruikt: 

- weinig/geen stroming; 

- meer stroming; 

- terugstroming/stroming in verkeerde richting; 

- hoge druk; 

- lage druk; 

- hoog niveau; 

- laag niveau; 

- hoge temperatuur; 

- lage temperatuur; 

- verontreiniging; 

- corrosie / Erosie; 

- uitval nutsvoorzieningen; 

- startup / shutdown; 

- operability / maintainability / accessibility. 

 

De risicobeoordeling is uitgevoerd aan de hand van een 5 x 5 risicomatrix (Tabel 4.1).  
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Deze is afgeleid uit de Handreiking Generieke Risicobenadering Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 

Nieuwe Stijl,41 welke gebruikt wordt bij het opstellen van richtlijnen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

PGS. Een aantal PGS-richtlijnen wordt beschouwd als Best Beschikbare Techniek, zie de Bijlage in de Regeling 

Omgevingsrecht. De risicomatrix is hieronder weergegeven: 

 

 

Tabel 4.1 Risicomatrix voor HAZOP studie 
 

Kans → 1 2 3 4 5 

↓ Ernst 

A 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 3 3 

C 1 2 3 3 4 

D 1 3 3 4 5 

E 2 3 4 5 5 

 

 

De ernst van een scenario is gedefinieerd in de volgende categorieën: 

- A: geen of zeer beperkt effect (zeer kleine lekkage, minder dan 1 % van IBC-inhoud komt vrij); 

- B: beperkt effect (kleine lekkage, 1 tot 5 % van IBC-inhoud komt vrij); 

- C: lokaal effect (lekkage, 5 tot 10 % van IBC-inhoud komt vrij); 

- D: ernstig effect (grote lekkage, 10 tot 25 % van IBC-inhoud komt vrij); 

- E: zeer ernstig effect (zeer grote lekkage, meer dan 25 % van IBC-inhoud komt vrij). 

 

De kans van een scenario is gedefinieerd in de volgende kwantitatieve categorieën: 

1 nooit van gehoord binnen industrie; 

2 bekend binnen industrie sector/branche; 

3 is wel eens gebeurd in een vergelijkbaar bedrijf; 

4 gebeurt meerdere keren per jaar in vergelijkbaar bedrijf; 

5 gebeurt meerdere keren per jaar in een bedrijf. 

 

De combinatie van ernst en kans levert een risicogetal op, zoals aangegeven in de risicomatrix. De volgende 

vijf risiconiveaus zijn gedefinieerd: 

1 verwaarloosbaar risiconiveau; 

2 laag risiconiveau (groen); 

3 gemiddeld risiconiveau (geel); 

4 hoog risiconiveau (oranje); 

5 zeer hoog risiconiveau (rood). 

 

Bij risicogetal 3 (gemiddeld risiconiveau) kan er een aanbeveling opgenomen om het risico verder te 

reduceren, indien de teaminschatting is dat dit nodig is. Een risiconiveau van 4 (hoog risiconiveau) en 5 (zeer 

hoog risiconiveau) wordt beschouwd als een niet acceptabel risico, waarvoor aanbevelingen worden 

opgenomen om het risico te reduceren. 

 

 

4.1 Geïdentificeerde risico’s 

 

Tijdens de HAZOP-sessie zijn drie risico’s geïdentificeerd waarbij het risicogetal hoger is dan 3, 

(Afbeelding 4.1 Schematische weergave van in HAZOP sessie geïdentificeerde risico’s met risicogetal 3 of 

hoger/hoogste risico) en twee risico’s met een risicogetal van 2: 

1 injectie in geothermie reservoir (classificatie 5); Via de injectieput wordt geothermisch water inclusief de 

toegevoegde inhibitoren in de productieput continue terug in het geothermie reservoir geïnjecteerd. Het 

is onduidelijk hoeveel inhibitor hier achterblijft (en de impact hiervan) en hoeveel inhibitor weer wordt 

opgenomen door de productieput; 
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2 lozing langs traject injectieput in drinkwaterlaag (classificatie 3); In de injectieput wordt de hoeveelheid 

inhibitor niet gemeten waardoor er minder zicht is op corrosie dan in de productieput. Wel wordt er in 

zowel de productie als injectieput minimaal iedere 5 jaar een logcampagne uitgevoerd waarin wordt 

gecontroleerd op corrosie. De temperatuur in de injectieput is lager in verhouding tot de productieput 

wat de corrosie snelheid vertraagd, maar de druk (de injectiedruk varieert van 2 - 50 bar) ligt hoger wat 

de kans op een lozing en impact van een lozing vergroot. Het is waarschijnlijk dat dit risico lager is dan 

dat er door het HAZOP team is ingeschat doordat er bij beide putten een is dubbele casing aanwezig in 

de bovenste 80 - 220 m beneden maaiveld die zorgt voor een extra barrière; 

3 lozing langs traject injectieput in brakwaterlaag (classificatie 3); In de injectieput wordt de hoeveelheid 

inhibitor niet gemeten waardoor er minder zicht is op corrosie dan in de productieput. Wel wordt er in 

zowel de productie als injectieput minimaal iedere 5 jaar een logcampagne uitgevoerd waarin wordt 

gecontroleerd op corrosie. De temperatuur in de injectieput is lager in verhouding tot de productieput 

wat de corrosie snelheid vertraagd, maar de druk (de injectiedruk varieert van 2 - 50 bar) ligt hoger wat 

de kans op lozing en impact van een lozing vergroot. Het is waarschijnlijk dat dit risico lager is dan dat er 

door het HAZOP team is ingeschat doordat er bij beide putten een dubbele casing aanwezig is in de 

bovenste 80 - 220 m beneden maaiveld die zorgt voor een extra barrière; 

4 verstopping/dubbelvouwen inhibitor capillair (classificatie 2); de inhibitor wordt toegevoegd aan het 

formatiewater via een capillair. Indien deze capillair verstopt/dubbelvouwt kan druktoename leiden tot 

het falen van leidingwerk en mogelijk falen van de pomp. Hierdoor kan een lekkage van inhibitor 

optreden waardoor verwacht wordt dat meer dan 25 % inhibitor weg kan lekken. De kans dat dit risico 

optreedt wordt klein geacht, aangezien er tal van maatregelen aanwezig zijn die de lekkage vroegtijdig 

kunnen stoppen; 

5 ongeluk met IBC op terrein waar lossing plaatsvindt buiten kerende voorziening (classificatie 2); Op 

sommige locaties wordt de IBC gelost buiten de kerende voorzieningen. Hierdoor kan er lekkage van 

onverdunde inhibitor naar het milieu ontstaan, of kan er een veiligheidsrisico optreden voor een 

medewerker. De kans dat dit risico optreedt wordt klein geacht, aangezien er ook hier tal van 

maatregelen aanwezig zijn die de veiligheidsrisico’s kunnen voorkomen.  
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Afbeelding 4.1 Schematische weergave van in HAZOP sessie geïdentificeerde risico’s met risicogetal 3 of hoger/hoogste risico 
 

 
 

 

4.2 Aanbevelingen/mitigerende maatregelen 

 

Onderdeel van de HAZOP methodiek is tevens het opstellen van mitigerende maatregelen om de 

geïdentificeerde risico’s te voorkomen. Hieruit komen de volgende aanbevelingen: 

1 opstellen van een corrosiemanagementplan (inclusief productiekant) en verwerking in risk-based 

inspectieplan; 

2 kwaliteitscontrole op corrosiemanagementplan (audit); 

3 implementeren corrosietoeslag (opnemen van extra wanddikte die de dikte afname van het 

buismateriaal door corrosie compenseert) in putontwerp standaarden; 

4 beter uitzoeken hoeveel inhibitor er in het reservoir terecht komt, wat de afbreekbaarheid van de 

inhibitoren is (incl. afbreekproducten), wat de diffusie snelheid van inhibitoren is, hoe het reservoir water 

zich door het omliggende gesteente verplaatst en wat het effect van de inhibitoren en afbreekproducten 

is op het milieu; 

5 niet lossen buiten kerende voorzieningen. 

 

Voor de drie hierboven geïdentificeerde risico’s met een risicogetal 3 of hoger in de HAZOP is vervolgens de 

mogelijke milieu impact beoordeeld in een tweede milieu effecten sessie. De resultaten van de milieu 

effecten sessie worden beschreven in hoofdstuk 5. Om deze discussie te onderbouwen is de impact van de 

geïdentificeerde lozing risico’s berekend in de verschillende aquifers, op basis van een grondwater- en 

stoftransportmodellering. Daarnaast zijn de verspreidingskarakteristieken van de inhibitoren en interactie 

met de omgeving kwalitatief beschouwd. Tevens zijn de eigenschappen en de samenstelling van het 

geothermische water in Tabel I.1 (bijlage I) opgenomen.  
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5  

 

 

 

 

MILIEUEFFECTENANALYSE 

 

 

5.1 Introductie 

 

In een milieu effecten sessie is door een team van experts bepaald wat de milieu impact is van de inhibitoren 

indien deze via één van de drie geïdentificeerde lekpaden worden gelekt en in het milieu terecht komen.  

Secties 5.2.1 tot en met 5.2.3 beschrijven de effecten van de verspreiding. Daarnaast worden de effecten op 

andere onttrekkingen beschreven in secties 5.3.1 tot en met 5.3.3, de biologische effecten in sectie 5.4, de 

precedenten werking in sectie 5.5, en de bestaande en toekomstige regelgeving in secties 5.6 en 5.7. 

 

 

5.2 Verspreiding 

 

Voor de drie in de HAZOP-studie geïdentificeerde risico’s met een gemiddeld risiconiveau of hoger 

(Afbeelding 4.1) is de impact van de geïdentificeerde lozing/injectie risico’s berekend in de verschillende 

aquifers, op basis van een grondwater- en stoftransportmodellering. Daarnaast zijn de 

verspreidingskarakteristieken van de inhibitoren en interactie met de omgeving kwalitatief beschouwd.  

 

In de modellering is gekozen voor een generieke aanpak, waarbij, op basis van voorkomende 

karakteristieken van geothermiereservoirs en ondiepere zoet- en brakwaterlagen (Afbeelding 5.1) in 

Nederland een range is vastgesteld voor verschillende bepalende ondergrondparameters, en is deze range 

meegenomen bij het modelleren van verschillende varianten.  
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Afbeelding 5.1 Gebruik van zoet en brakwaterlaag voor gietwater/zoetwater 
 

 
 

 

De verspreiding van inhibitor met concentraties 4, 10 en 20 ppm in een geothermie reservoir is beschouwd 

voor verschillende reservoirs (Delft zandsteen member, Trias groep, Rotliegend groep en de Zeeland 

Formatie), bij verschillende doorlatendheden, bij een productie en een injectie debiet van 250 m3/uur 

gedurende 30 jaar. Hierbij is ervan uit gegaan dat een eventuele lekkage na 3 jaar wordt gedetecteerd en 

verholpen tijdens routine onderhoud van de ESP in combinatie met visuele inspecties van de putwand,  

Als indicator voor maximale kritieke verspreiding is een concentratie van 0,001 ppm (signaleringswaarde 

onbekende stoffen drinkwaterbesluit42) genomen. Een maximale concentratie van 20 ppm inhibitor is 20.000 

keer hoger dan de maximale concentratie in het drinkwaterbesluit, terwijl de andere maximaal aanwezige 

concentraties van componenten in het formatiewater maximaal 1.000 keer (chloride, fluoride, lood) tot 100 

keer (nikkel, chroom, zink, natrium) boven de signaleringswaarde voor drinkwater komen (Afbeelding 5.2). 

Hierbij moet worden vermeld dat de concentratie van 20 ppm inhibitor een ‘worstcase’ benadering is. In de 

praktijk wordt verwacht dat de concentratie lager dan 10 ppm zal zijn, omdat dit de gangbare maximum 

dosering is en omdat er in het systeem waarschijnlijk nog verwijdering optreedt. Deze concentratie is lager 

dan de Predicted no-effect concentration (PNEC) voor de meest toxische stof in de inhibitoren mengsels 

voor zoet water. De inhibitoren cocktails bestaan daarnaast voor maximaal 25 massaprocent uit deze meest 

toxische stof. In werkelijkheid zal hierdoor de maximaal toegestane verspreiding van inhibitor lager uitvallen. 



39 | 51 Witteveen+Bos | 104867/19-000.944 | Definitief 03 

Afbeelding 5.2 concentratie drinkwaterbesluit (x-as) ten opzichte van maximale concentratie in geothermie systeem (y-as) 

 
 

 

5.2.1 Risico 1: Injectie in reservoir 

 

De verspreiding van de inhibitor vanuit de injectieput richting de productieput (receptor) is 600 m (bij een 

inhibitorconcentratie van 10 ppm, (Afbeelding 5.3) over een periode van 30 jaar. De verspreiding van de 

inhibitor is (vrijwel) onafhankelijk van de permeabiliteit. Er vindt een stroming plaats van de injectieput naar 

productieput, maar gedurende 30 jaar productie bereikt de verspreiding de productieput op 1500 m afstand 

niet. Het onttrekken en injecteren van 250 m3/u in reservoirs met een homogene doorlatendheid van minder 

dan 180 mD lijkt fysisch niet wenselijk tot onhaalbaar. Bij een grotere doorlatendheden zijn de debieten 

beter haalbaar. 

 

Als het gesteente van het geothermie reservoir wordt beschouwd als receptor, dan wordt er inhibitor direct 

in de formatie geïnjecteerd en is er dus effect van inhibitoren op het formatie gesteente. Rondom de 

injectieput bevindt zich inhibitor in het formatiewater tot een afstand van 740 m (bij en inhibitorconcentratie 

van 10 ppm) met een gehalte boven 0,001 ppm. 
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Afbeelding 5.3 Verspreiding na 30 jaar van de inhibitor met concentratie 10 ppm, permeabiliteit 180 mD 
 

 
 

 

5.2.2 Risico 2: lekkage/lozing in zoete grondwaterlaag 

 

De verspreiding van inhibitor in de zoetwaterlaag is beschouwd voor een situatie met drinkwaterwinning en 

voor een situatie bij een natuurlijk verhang. Voor beide situaties zijn inhibitor concentraties van 4, 10 en 20 

ppm doorgerekend voor een lozingsdebiet van het formatiewater van 5 m3/dag en 25 m3/dag. Voor de 

situatie met drinkwaterwinning van 5 miljoen m3/jaar, waarbij de geothermie injectieput op de 25 jaarzone 

van de drinkwaterwinning is geplaats, is de maximale berekende verspreiding circa 175 meter in de richting 

van de winning (concentratie lozing 10 ppm, grens contourlijn op 0,001 ppm, debiet lozing van 25 m3/dag 

gedurende 3 jaar) (Afbeelding 5.4). De grens van de contourlijn is vastgesteld op 0,001 ppm, welke gelijk is 

aan de signaleringswaarde voor onbekende stoffen in het drinkwater uit het drinkwaterbesluit. De 

verspreiding is in grotere mate afhankelijk van debiet lozing dan van de concentratie van de lozing.  

 

 

Afbeelding 5.4 Maximale spreiding in de richting van het winveld na 3 jaar bij een inhibitor-gehalte van 10 ppm, grenswaarde 

0,001 ppm 
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De afstand van de 25 jaarzone rondom winning is circa 1500 meter. Na circa 25 jaar zullen de geloosde 

stoffen de drinkwaterwinning bereiken. Naar verwachting zal een gemiddeld gehalte boven de grenswaarde 

van 0,001 ppm worden bereikt voor het gehele puttenveld (10 putten), terwijl het berekend gehalte in de 

putten, die het dichtst bij de lozing zijn gelegen, kan oplopen tot circa 0,018 ppm. 

 

De modellering van de verspreiding van inhibitor door lekkage in een aquifer met een natuurlijk verhang 

(zonder drinkwater- of andere winning) van 1 m stijghoogteverschil over een afstand van 1000 m, geeft een 

maximale verspreiding van circa 360 meter (debiet lozing van het formatiewater 25 m3/d, 10 ppm, 

grenswaarde contour 0,001 ppm). 

 

 

5.2.3 Risico 3: lekkage/lozing in Brakke grondwaterlaag 

 

De verspreiding van inhibitor in een brakwaterlaag is beschouwd op 250 meter afstand van een 

gietwaterwinning en in een situatie zonder gietwaterwinning. Concentraties van 4, 10 en 20 ppm zijn 

doorgerekend voor een lozingsdebiet van het formatiewater van 5 m3/dag en 25 m3/dag.  

 

 

Afbeelding 5.5 Maximale spreiding in de richting van de gietwateronttrekking na 3 jaar bij een inhibitor-gehalte van 10 ppm, 

lozingsdebiet van het formatiewater 5 m3/dag, grenswaarde 0,001 ppm. Links is de gietwateronttrekking 

aangegeven (rood blokje) 
 

 
 

 

Voor de situatie met gietwaterwinning (productieput van 10 m3 per uur) is de maximale berekende 

verspreiding circa 175 meter (10 ppm, grens contourlijn op 0,001 ppm, na 3 jaar met debiet lozing van 25 

m3/dag). De verspreiding is voornamelijk afhankelijk van het lozingsdebiet. De gietwaterwinning heeft 

nauwelijks effect op de verspreidingsrichting.  

 

In de gietwateronttrekking worden na 3 jaar gehalten van tussen 0,0001 en 0,001 ppm berekend bij een 

inhibitorgehalte van 10 ppm of hoger. De lozing stroomt dus richting gietwateronttrekking en kan daar de 

kwaliteit van het onttrokken grondwater beïnvloeden (onder gestelde aannamen van het ontbreken van 

retardatie en afbraak en overige randvoorwaarden). In de levensduur van het geothermieproject (30 jaar) 

bereikt de volledige lozing de gietwateronttrekking en wordt opgepompt door de gietwateronttrekking. 

 

Zonder gietwaterwinning, bij een natuurlijk verhang, is de verspreiding circa 360 meter, gelijk aan de 

verspreiding inhibitor in zoetwater laag zonder onttrekking met natuurlijk verhang.  

Het zoutgehalte en temperatuur van het injectiewater en het water in brak of zoet aquifer verschillen sterk. 

Dit is niet als worstcase scenario beschouwd en daarom niet meegenomen in de modellering, enkel 

kwalitatief beschouwd. Indien injectiewater in een drinkwater of brakwater aquifer lekt zal het gelekte water 

door het dichtheidsverschil los van de natuurlijke grondwaterstroming naar beneden stromen.  
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Deze stroming neemt af wanneer het zoutgehalte door dispersie wordt verdund. De inhibitoren worden in 

de lekstroom door advectie met de lekstroom meegevoerd. 

 

Door de dispergerende eigenschappen van scalinginhibitoren en het feit dat deze moleculen relatief klein 

zijn, wordt verwacht dat deze inhibitoren nauwelijks retarderen. Verwacht wordt dat corrosie-inhibitoren 

door elektrostatische interactie, hydrofobe interactie en ligandbindingen wel significant zullen retarderen. De 

meer toxische en de in Nederland voornamelijk gebruikte corrosie-inhibitoren zullen zich daarom 

waarschijnlijk minder snel verspreiden dan het grondwater. De verspreiding die op basis van de 

stoftransportmodelering is ingeschat, waarbij geen retardatie of afbraak is meegenomen, betreft derhalve 

een worstcase inschatting, de werkelijke verspreiding zal nog lager uitvallen dan hierboven is geconcludeerd. 

 

 

5.3 Effecten op andere onttrekkingen 

 

De effecten op andere onttrekkingen worden beschreven per reservoir. 

 

 

5.3.1 Injectie in reservoir 

 

Mogelijke andere onttrekkingen in het geothermie reservoir zijn olie- of gasputten en andere geothermie 

doubletten. Geothermieputten mogen echter niet nabij olie- of gasputten worden geplaatst en daarom is 

het effect op olie-of gasputten niet beschouwd.  

 

Bij de planning en vergunningverlening van geothermiedoubletten worden gelet op interferentie met andere 

geothermie doubletten. De toegepaste methodiek voor de bepaling van de gebiedsbegrenzing is de 

zogenaamde ‘Franse methode’. Het beïnvloedingsgebied van een doublet wordt gedefinieerd door een 

rechthoek die twee cirkels omvat. De cirkels hebben als middelpunt de productie- en injectieputlocatie op 

aquifer-niveau en een straal die gelijk is aan de halve afstand tussen de putten op het eerder genoemde 

aquifer-niveau.43 

 

 

Afbeelding 5.6 Definitie vergunningsgebied op basis van ‘Franse Methode’. d = putafstand op aquiferniveau, r = straal cirkel welke 

gelijk is aan 0.5d.43  
 

 
 

 

In de modellering is uitgegaan van putafstand op aquiferniveau (d) van 1500 meter. De straal gehanteerd 

voor de rand van het vergunningsgebied is 0.5d en in dit geval dus 750 meter. Uit de resultaten van de 

modellering volgt dat rondom de injectieput zich inhibitor bevindt in het formatiewater tot een afstand van 

600 m (bij en inhibitorgehalte van 10 ppm) met een gehalte boven 0,001 ppm. Op basis van de modellering 

kan dus worden gesteld dat er geen effect is van inhibitoren op andere geothermieonttrekkingen. Het is 

echter lastig het exacte invloed gebied van een geothermiedoublet te bepalen. 
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5.3.2 Zoet grondwater 

 

Andere onttrekkingen zijn bijvoorbeeld irrigatie onttrekkingen voor landbouw en eigen gebruik. 

Onttrekkingen <10 m3/u zijn niet vergunning plichtig, wel meldingsplicht. Andere onttrekkingen voor eigen 

gebruik komen veel meer voor in zoet water, dus de kans op effect van een eventuele lekkage van inhibitor 

op andere onttrekkingen is groter in zoet water dan in brak water.  

 

 

5.3.3 Brak grondwater 

 

Bij gietwateronttrekkingen uit een brakwater aquifer wordt per definitie omgekeerde osmose (RO) 

technologie toegepast. Daarbij worden eventuele stoffen zoals inhibitoren samen met de meeste zouten 

tegengehouden en vervolgens geïnjecteerd in een diepere (zoutere) grondwaterlaag. De gebruiker van het 

gietwater zal hier niets van merken zolang de prestatie van de RO installatie hier niet nadelig door wordt 

beïnvloed. 

 

Andere mogelijke onttrekkingen in de omgeving zijn bemaling van bouwput, grondwateronttrekking en 

Warmte Koude Opslag. Het effect is afhankelijk van waar het onttrokken water wordt geloosd en wat de 

regelgeving daarvoor is. Het risico hierbij is versnelde verspreiding van stoffen.  

 

 

5.4 Biologische effecten 

 

De kennis van de biologie op grote diepte zoals in geothermie reservoir is zeer beperkt. Er kunnen daarom 

geen conclusies worden getrokken over de effecten van inhibitoren op de biologie in het geothermie 

reservoir. 

 

Er is weinig bekend over de ecologie van zoet en brak grondwater. Wel is bekend dat de corrosie-inhibitoren 

effect hebben op biota, evenals het zoute water en zware metalen effect hebben op biota. Er zijn dus 

aannemelijke effecten van inhibitoren op de ecologie van het zoete grondwater, maar deze effecten zijn 

onbekend. 

 

 

5.5 Precedenten werking 

 

Sinds 1972 wordt op verschillende plaatsen in Nederland productiewater, water dat bij de productie of 

verwerking van olie of gas meekomt, terug geïnjecteerd in de ondergrond voor opslag.44 In 2016 waren er 

op land in Nederland 24 operationele water-injectieputten op 19 verschillende locaties.44 Voor de injectie 

van productiewater is een vergunning nodig. De hoeveelheid water die wordt geïnjecteerd, wordt 

maandelijks gemeld en bedraagt meerdere tienduizenden tot ruim een half miljoen m3/jaar per locatie. De 

waterkwaliteit wordt in rapportages gepubliceerd op de website van het Nederlandse Olie- en Gasportaal 

(NLOG).44 Het productiewater is net als het geothermische water doorgaans erg zout en kan ook zware 

metalen en andere toxische stoffen bevatten. Tijdens de injectie worden ook inhibitoren toegevoegd aan het 

productiewater.45 

 

 

5.6 Bestaande regelgeving 

 

De relevante aspecten van de van toepassing zijnde regelgeving worden hier toegelicht. 
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5.6.1 Mijnbouwwet 

 

Het winnen van aardwarmte (putdiepte > 500 meter) is een mijnbouwactiviteit. Hierop zijn de regels uit de 

Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling van toepassing. Bevoegd gezag is het ministerie 

van Economische Zaken & Klimaat, waarvan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het toezichtsorgaan is.  

Voor het zetten van de eerste boring is een opsporingsvergunning nodig, voor het exploiteren van de put is 

een winningsvergunning nodig. 

 

Op grond van artikel 123 van de Mijnbouwwet moeten mijnbouwbedrijven, waaronder bedrijven die zich 

bezig houden met het winnen van aardwarmte, gegevens verstrekken aan de overheid. Conform de 

Mijnbouwwet moeten de gegevens maandelijks worden aangeleverd binnen een termijn van 4 weken na het 

eind van de maand waarin de productie heeft plaatsgevonden. Onder de te verstrekken gegevens valt ook 

de hoeveelheid in de productieput en in de injectieput ingebrachte inhibitor (liter). 

 

 

5.6.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

Bij het plaatsen van een diepe geothermische put is een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Binnen het omgevingsrecht bestaan meerdere wetten die 

van toepassing zijn op het winnen van aardwarmte. Het belangrijkste doel van deze wetten is het 

beschermen van de kwaliteit van het grondwater. Er wordt daarbij geen onderscheidt gemaakt in diepte en 

ook niet tussen zoet of brak grondwater.  

 

 

5.6.3 Regelgeving waterinjectie 

 

Waterinjectie wordt geregeld in de omgevingsvergunning, mede gebaseerd op het Landelijk 

afvalbeheerplan, het zogenaamde LAP. Indien de waterinjectie plaatsvindt in een vergelijkbaar of hetzelfde 

voorkomen als waar het water vandaan komt, is dit voldoende. Dit is bijvoorbeeld het geval bij geothermie, 

waarbij sprake is van het continu herinjecteren van water dat uit de diepe ondergrond afkomstig is. 44 

 

Voor het herinjecteren van productiewater in een ander maar vergelijkbaar voorkomen dan waar het 

vandaan komt zal beoordeeld worden of het wenselijk is om een opslagvergunning en een opslagplan op 

basis van de Mijnbouwwet te hanteren. Daarbij wordt tevens bezien of het noodzakelijk is om waterinjectie 

op te nemen als separate ondergrondfunctie in de Structuurvisie Ondergrond. Waterinjectie kan als 

ondergrondfunctie afgewogen worden rekening houdend met alle dan reeds aanwezige 

ondergrondfuncties.44 

 

Zowel de Omgevingsvergunning als de Mijnbouwwet geeft geen concreet kader dat bepaalde stoffen zoals 

inhibitoren er niet mogen zijn. 

 

 

5.6.4 Europese grondwaterrichtlijn 

 

Volgens de EU grondwaterrichtlijn (RICHTLIJN 2006/118/EG) is grondwater een waardevolle natuurlijke 

hulpbron die als zodanig voor achteruitgang en voor chemische verontreiniging moet worden behoed. Dit is 

in het bijzonder van belang voor grondwaterafhankelijke ecosystemen en voor het gebruik van grondwater 

ten behoeve van de voorziening van water bestemd voor menselijke consumptie. Voor werkzame stoffen in 

bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan, 

geldt een norm van 0,1 µg/l voor individuele stoffen en 0,5 ug/L voor de som van deze stoffen.46 

In Artikel 6 van de EU grondwaterrichtlijn hieronder wordt geregeld hoe om dient te worden gegaan met het 

inbrengen van verontreinigende stoffen. 
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Artikel 6 

Voor verontreinigende stoffen opgesomd in bijlage VIII bij Richtlijn 2000/60/EG die niet als gevaarlijk worden 

beschouwd en andere niet in die bijlage vermelde niet-gevaarlijke verontreinigende stoffen die volgens de 

lidstaten een bestaand of potentieel verontreinigingsrisico vormen, alle maatregelen die nodig zijn om de 

inbreng in het grondwater te beperken om ervoor te zorgen dat die inbreng de goede chemische toestand 

van grondwater niet doet verslechteren, geen significante en aanhoudende stijgende trend in de 

concentraties van verontreinigende stoffen in het grondwater veroorzaakt. Bij die maatregelen wordt 

rekening gehouden met de beste praktijken, waaronder de beste milieupraktijken en de beste beschikbare 

technieken die in de toepasselijke communautaire wetgeving worden genoemd. 

 

 

5.6.5 Wet bodembescherming 

 

Er is een meldplicht in de Wet bodembescherming opgenomen, zie artikel 13 en artikel 27 hieronder. 

 

Artikel 13 

Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of 

redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of 

aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, 

teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting 

zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel 

mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon 

voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen. 

 

Artikel 27 

Degene die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en daarbij 

kennis neemt van een verontreiniging of aantasting van de bodem die door die handelingen wordt 

veroorzaakt, maakt zo spoedig mogelijk melding van de verontreiniging of de aantasting bij gedeputeerde 

staten van de provincie waar zij plaatsvindt, en geeft daarbij aan welke van de in artikel 13 bedoelde 

maatregelen hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen 

 

 

5.6.6 Structuurvisie ondergrond 

 

De provincies zijn verantwoordelijk voor een adequate bescherming van grondwater rond bestaande 

grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Ze hebben daartoe waterwingebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden en waar nodig boringvrije zones aangewezen in hun provinciale 

verordening. Provincies sluiten mijnbouwactiviteiten uit in de huidige waterwingebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones rondom bestaande winputten. Het Rijk zal voor deze 

activiteiten dan ook geen omgevingsvergunning afgegeven. Boringen die van buiten de begrenzing van 

deze beschermingsgebieden tot onder de grondwatervoorraden komen acht het kabinet in principe 

mogelijk, mits er geen risico’s zijn voor de kwaliteit van het grondwater.47 Er wordt in het 

beschermingsbeleid onderscheid gemaakt tussen Aanvullende Strategische Voorraden en Nationale 

Grondwater Reserves.  

 

Aanvullende Strategische Voorraden zijn bedoeld voor het opvangen van grotere tekorten en calamiteiten 

op de middellange termijn (een periode van 10 tot 25 jaar). De provincies hebben met het Rijk afspraken 

gemaakt over de wijze waarop zij de komende 2 tot 3 jaar Aanvullende Strategische Voorraden gaan 

aanwijzen en beschermen, waarbij ze rekening houden met de potenties voor mijnbouwactiviteiten. Het Rijk 

overlegt periodiek met de provincies over de voortgang van dit project. De belangrijkste aandachtpunten 

voor het Rijk hierbij zijn de leveringszekerheid van de openbare drinkwatervoorziening op langere termijn en 

de vraag of er een goede balans is tussen bescherming van grondwatervoorraden en mogelijkheden voor 

mijnbouwactiviteiten.47  
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Nationale Grondwater Reserves zijn diep gelegen, zeer oude en schone grondwatervoorraden, die 

eeuwenlang goed bewaard zijn gebleven. Deze voorraden zijn waardevol als natuurlijk kapitaal en kunnen 

worden ingezet voor de drinkwatervoorziening als allerlei onzekerheden in de verre toekomst daartoe 

aanleiding geven. Het Rijk heeft de globale begrenzing van Nationale Grondwater Reserves opgenomen in 

deze structuurvisie. Mijnbouwactiviteiten binnen de begrenzing van deze grondwaterreserves zijn in principe 

mogelijk onder de strenge voorwaarden die ook elders in Nederland gelden. Om bij eventuele problemen bij 

boringen effecten op grondwaterlichamen te kunnen beoordelen heeft Staatstoezicht op de Mijnen een 

geohydrologisch toetsingsprotocol ontwikkeld.  

 

De provincies houden de gebieden met goede potenties voor geothermie, zoveel mogelijk buiten de 

begrenzing van Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening.47  

Behalve in de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones rondom 

bestaande grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening worden deze mijnbouwactiviteiten nergens 

op voorhand uitgesloten.47 

 

 

5.7 Toekomstige regelgeving 

 

5.7.1 Mijnbouwwet 

 

Zowel het Rijk als de decentrale overheden hebben met het oog op de transitie naar duurzame energie de  

ambitie om de potenties voor het gebruik van geothermie zo veel mogelijk te benutten. De ervaring met  

de eerste geothermieprojecten leert dat de huidige vergunningensystematiek onvoldoende aansluit bij de  

specifieke kenmerken van geothermie en dat een eigenstandige benadering en bijbehorende regulering  

gewenst is. Het kabinet komt daarom met een voorstel om de Mijnbouwwet en -regelgeving aan te passen.44 

 

 

5.7.2 Structuurvisie ondergrond 

 

In de structuurvisie op de ondergrond is vastgelegd dat het Rijk in overleg treedt met provincies en 

gemeenten om tot een 3D-begrenzing van Nationale Grondwater Reserves te komen en te beoordelen 

welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het benutten van bodemenergie binnen deze gebieden en 

welke restricties of randvoorwaarden daarbij eventueel van toepassing zijn. Alle relevante partijen, 

waaronder de mijnbouwsector, de bodemenergiesector en land bouworganisaties worden betrokken bij de 

begrenzing van deze reserves en de invulling van het beleid.44 
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6  

 

 

 

 

CONCLUSIES 

 

In deze rapportage is het onderzoek beschreven naar het gebruik van inhibitoren in de geothermie en de 

impact van deze inhibitoren op het milieu indien ze daarin vrijkomen. De volgende conclusies kunnen 

worden getrokken:  

- in Nederland worden momenteel alleen corrosie-inhibitoren gedoseerd die tevens een biocide werking 

hebben. De corrosie-inhibitoren worden continue toegevoegd met concentraties tussen de 4 -15 ppm. 

De inhibitoren bevinden zich bovengronds in een IBC of speciaal voorraadvat met een inhoud van 1 m3. 

De in de MSDS-werkbladen gestelde veiligheidsmaatregelen voor inhibitoren worden voor zover bekend 

nageleefd op projectlocaties; 

- door het toevoegen van corrosie-inhibitoren aan het formatie water vindt afname van corrosieve 

processen plaats. Hierdoor wordt de putintegriteit voor een langere tijd behouden dan zonder toedienen 

van corrosie-inhibitoren. Daarnaast is door de toevoeging van corrosie-inhibitoren een verlaging in 

neerslag van radioactief lood waargenomen. Alhoewel er momenteel geen meldingen van corrosie zijn 

op locaties waar corrosie-inhibitor wordt toegediend en er veel indirect bewijs (bijvoorbeeld afname 

radioactief lood en ijzer) voor succesvolle corrosie bescherming is, ontbreekt het aan gegevens die 

aantonen of de gedoseerde corrosie-inhibitoren voldoende bescherming bieden om behoudt van put 

integriteit voor 30 jaar te garanderen; 

- de inhibitoren leveranciers selecteren de juiste inhibitor aan de hand van ervaring vanuit de olie en 

gasindustrie en labtesten waar corrosie wordt gesimuleerd. De meeste inhibitoren bestanddelen zijn 

gemakkelijk biologisch afbreekbaar voor meer dan 70 procent in 28 dagen onder zuurstofrijke condities. 

Het is onbekend of deze afbreekbaarheid hetzelfde is onder de gebruikte geothermische condities; 

- de momenteel gebruikte corrosie-inhibitoren zijn een cocktail van meerdere componenten, maar 

bevatten allen een quaternaire amine als actieve component. De concentratie van deze actieve 

component in de gehele cocktail is veel lager, namelijk <5 massa procent. Deze actieve component, ook 

wel surfactant, heeft een polaire kop welke zich aan het metaal oppervlakte van het 

buismateriaal/filter/andere wanden adsorbeert en een apolaire alkyl staart die van het buismateriaal 

wegsteekt. De surfactant vormt een laag op het buismateriaal waardoor bescherming tegen het 

corrosieve water wordt geboden; 

- een geothermische installatie is een gesloten systeem, daarom zal de continue geïnjecteerde inhibitor 

zich ook verplaatsen naar de injectiekant. Het is onduidelijk of en in welke mate deze inhibitor wordt 

weggevangen en wat de concentratie inhibitor aan de injectiekant is; 

- voor dit onderzoek zijn er twee werksessies met experts gehouden om de (milieu)impact van inhibitoren 

te onderzoeken. Bij de eerste sessie (HAZOP-methodiek) is specifiek onderzocht welke risico’s er zijn 

waarbij de inhibitoren onbedoeld vrijkomen in het milieu. In de HAZOP-sessie zijn er drie risico’s met 

verhoogd risiconiveau voor lekkage van inhibitor naar de ondergrond voor geothermie projecten in 

Nederland geïdentificeerd: 

1 injectie in geothermie reservoir (zeer hoog risiconiveau);  

2 lozing langs traject injectieput in drinkwater laag (gemiddeld risiconiveau); 

3 lozing langs traject injectieput in brak water laag (gemiddeld risiconiveau);  

Deze drie risico´s vormden de basis voor de tweede werksessie waar de impact op het milieu is bepaald. 

Voor deze sessie is een geohydrologische modellering uitgevoerd om de verspreiding van inhibitoren 

door de ondergrond in te kunnen schatten; 

- uit generieke geohydrologische modellering volgt dat zich rondom de injectieput inhibitor in het 

formatiewater zal bevinden tot een afstand van ca 740 m (bij een gedoseerd inhibitorgehalte van 10 

ppm) met een gehalte boven 0,001 ppm. Als het gesteente van het geothermie reservoir wordt 
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beschouwd als receptor, dan wordt er inhibitor direct in de formatie geïnjecteerd via de injectieput en is 

er dus effect van inhibitoren op het formatie gesteente. Echter de inhibitor verspreiding bereikt de 

productieput niet binnen de projectduur (30 jaar) en heeft dus binnen de projectduur geen effect op de 

productieput; 

- verfijning van de modelcellen heeft een geringe invloed op de modelresultaten (verspreiding in 

geothermie reservoir van 600 m naar 740 m); 

- uit generieke (worstcase) geohydrologische modellering volgt dat de verspreiding van inhibitor door 

lekkage in een zoetwater laag nabij een drinkwaterwinning niet direct de drinkwaterwinning zal bereiken 

gezien de afstand van de 25 jaarzone (boringsvrije zone) in acht wordt genomen. Na 25 jaar bereikt de 

ontstane verontreiniging de dichtstbijzijnde put van de drinkwaterwinning en wordt een concentratie van 

0,35 ppm bereikt (bij en inhibitorgehalte van 10 ppm); 

- uit generieke (worstcase) geohydrologische modellering volgt dat een gietwateronttrekking op 250 m 

van inhibitor lekkage om een brakwater laag na 3 jaar gehalten van tussen 0,0001 en 0,001 ppm worden 

waargenomen bij een inhibitorgehalte van 10 ppm of hoger. De lozing stroomt dus richting 

gietwateronttrekking en kan daar de kwaliteit van het onttrokken grondwater beïnvloeden; 

- uit generieke (worstcase) geohydrologische modellering zonder winning (drinkwaterwinning of 

gietwateronttrekking), met een natuurlijk verhang volgt een verspreiding van ca 360 meter (concentratie 

lozing 10 ppm, grens contourlijn op 0.001 ppm, na 3 jaar) voor zowel de zoetwater als de brakwaterlaag; 

- er is onvoldoende kennis beschikbaar over de biologie en hydrochemie van het geothermie reservoir als 

over de werking van inhibitoren in de heersende procescondities om te kunnen zeggen wat de milieu 

impact van inhibitoren in het geothermie reservoir is; Wel blijkt dat de verhouding, van de concentratie 

van inhibitor ten opzichte van de signaleringswaarde in drinkwater, factoren hoger is dan dezelfde 

verhouding van andere stoffen die in het geothermische water voorkomen; 

- er zijn aannemelijke effecten van inhibitoren op de ecologie van zowel het brakke als het zoete 

grondwater, er is namelijk bekend dat corrosie-inhibitoren effect hebben op biologische groei. Tevens 

hebben het zoute water en de zware metalen effect op biologische groei. Echter de vorm en mate van 

deze effecten zijn onbekend; 

- op basis van de generieke geohydrologische modellering en de huidige vergunningverlening kan 

worden gesteld dat er geen effect is van inhibitoren injectie in het geothermie reservoir op andere 

geothermieonttrekkingen; 

- andere onttrekkingen in zoetwater (onder andere landbouw irrigatie, eigen gebruik) en brakwater (onder 

andere bemalingen, gietwateropslag, warmte koude opslag) kunnen effect ondervinden van eventuele 

lekkage van inhibitoren. Het effect is mede afhankelijk van waar het onttrokken water wordt geloosd. Het 

risico hierbij is versnelde verspreiding van stoffen; 

- omdat andere onttrekkingen veel meer voorkomen in zoet water dan in brak water, is de kans op impact 

van lekkage op een andere onttrekking in zoetwater groter dan in brakwater. Daarnaast wordt het 

belang in brak water minder groot geacht, omdat deze waterlaag niet bruikbaar is zonder vergaande 

zuivering voor menselijke of dierlijke consumptie; 

- ook de olie en gasindustrie heeft, evenals geothermie, de noodzaak om vergelijkbare inhibitors toe te 

passen. In de olie- en gassector wordt al ruim 45 jaar productiewater met inhibitoren terug geïnjecteerd 

in diepe reservoirs; 

- relevante wetgeving zijn de Mijnbouwwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet 

bodembescherming. In de toekomst wordt in het kader van de structuurvisie ondergrond een 3D-

begrenzing van Nationale Grondwater Reserves bepaald en beoordeeld welke 

ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het benutten van bodemenergie binnen deze gebieden en 

welke restricties of randvoorwaarden daarbij eventueel van toepassing zijn.  
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AANBEVELINGEN 

Deze rapportage geeft verheldering op de vraag wat de (milieu)impact is van inhibitoren in de geothermie. 

Echter zijn er ook nieuwe vragen naar bovengekomen. Daarom bevelen wij de volgende punten aan om 

verder te onderzoeken: 

 

 

7.1 Aanbevelingen voor maatregelen 

 

- opstellen van een structureel corrosiemanagementplan (inclusief productiekant) en verwerking in risk-

based inspectieplan; 

- het ontwikkelen van een bij voorkeur Europese milieuclassificatie voor inhibitoren specifiek voor 

geothermische anaerobe condities; 

- invoeren van kwaliteitscontrole op corrosiemanagementplan (audit); 

- implementeren corrosietoeslag in putontwerp standaarden; 

- niet lossen van inhibitoren buiten kerende voorzieningen; 

- ontwikkelen continue monitoring op integriteit injectieput of aanwezigheid van werkzame 

restconcentratie in de injectieput; 

- ontwikkelen specifieke ontwerprichtlijnen voor injectieput ter hoogte van zoetwater aquifers; 

 

 

7.2 Aanbevelingen voor vervolg onderzoek 

 

- de optimale concentratie inhibitor op verschillende locaties (bovengronds, voor na filters, injectieput) in 

de geothermische installatie dient beter te worden uitgezocht; 

- Aandachtspunt bij gebruik van met chroom verrijkt staal zou pitting corrosie zijn. Aanbevolen wordt om 

nadere praktijkinventarisatie en mogelijk vervolgonderzoek te doen (met bijvoorbeeld OLI stream 

analyzer en een deskstudie en bij positieve conclusies vervolgens praktijktesten) of verchroomd 

buismateriaal inderdaad beter bestendig is tegen corrosie en dus als kosteneffectief alternatief voor 

koolstofstaal met inhibitoren kan dienen. Er zijn ook andere corrosiewerende buismaterialen (duplex, of 

combinatie staal en duplex) beschikbaar, die nader inventarisatie en onderzoek verdienen.gezien de 

ambitie van exponentiële groei in de geothermiesector is het belangrijk om beter begrip te hebben van 

de impact van injectie van inhibitoren in het geothermie reservoir. Naast het bewustzijn van een 

eventuele verandering van het milieu in het reservoir is deze kennis ook relevant voor duurzaam 

bronbeheer. Vragen die hierbij een rol spelen zijn:  

· kunnen er andere (schadelijke) stoffen gemobiliseerd worden door inhibitor injectie?  

kunnen er verstoppingen optreden door langdurige inhibitor injectie? 

- de stabiliteit en mogelijke afbraakproducten dient te worden onderzocht onder anaerobe condities. 



50 | 51 Witteveen+Bos | 104867/19-000.944 | Definitief 03 

8  

 

 

 

 

REFERENTIES 

 

 

(1)  Staatstoezicht op de mijnen. Staat van de Sector Geothermie. 2017, 25. 

(2)  Wood group. Water Gas Data Geothermische Installaties Nederland. data verkregen via DAGO 2017. 

(3)  Veldkamp, J. G.; Goldberg, T. V; Wilschut, F.; Bressers, P. M. M. C. Corrosion in Dutch Geothermal 

Systems. TNO Rep. 2016, TNO 2015 R. 

(4)  WG INTETECH; WEP; BAKER RISK. Geothermal Well Integrity Study Report. LTO Glas. Minist. van EZ, 

het Prod. Tuinbouw en Kas als Energiebron 2016. 

(5)  Uit Interviews Met DAGO; 2018. 

(6)  Platform Geothermie. Geothermie in Nederland - Locatie van de diverse projecten in Nederland 

https://geothermie.nl/index.php/nl/geothermie-aardwarmte (bezocht op: Aug 20, 2018). 

(7)  Masterplan Aardwarmte in Nederland. McKinsey Company, Platf. Geotherm. DAGO, Warmtenetwerk, 

EBN, Minist. van Econ. Zaken en Klim. en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018. 

(8)  BRGM geoscience for a sustainable earth http://www.brgm.eu/project/geothermal-database-on-

dogger-aquifer-paris-basin (bezocht op: Sep 24, 2018). 

(9)  Van Adrichem Boogaert, H. A.; Kouwe, W. F. P. Stratigraphic Nomenclature of the Netherlands, 

Revision and Update by RGD and NOGEPA. In Section A, General. Mededelingen Rijks Geologische 

Dienst 50; 1993; pp 1–40. 

(10)  DINOloket. Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond https://www.dinoloket.nl/ (bezocht 

op: Aug 20, 2018). 

(11)  Faber, A.-H.; Annevelink, M.; Gilissen, H. K.; Schot, P.; Rijswick, M. van; Voogt, P. de; Wezel, A. van. 

How to Adapt Chemical Risk Assessment for Unconventional Hydrocarbon Extraction Related to the 

Water System. In Reviews of Environmental Contamination and Toxicology; 2017; Vol. DOI: doi.o, p 77. 

(12)  Hartog, N. Risico’s van Geothermie Voor Grondwater. KWR Watercycle Res. Inst. 2016, No. BTO 

2016.077. 

(13)  Wood, P.; Wood Group. Corrosion Review and Materials Selection for Geothermal Wells. 

Kennisagenda Aardwarmte 2017, WGI 5099A (June). 

(14)  Ironhaven. Handboek Materiaalselectie, Corrosie En Scaling Aardwarmte (Geothermie); 2014; Vol. 31. 

(15)  Uit Interviews Met Nalco Water. 2018, No. augustus 2018. 

(16)  OLI Systems. OLI stream analyzer https://www.olisystems.com/ (bezocht op: Nov 29, 2018). 

(17)  Hartog, F. a.; Jonkers, G.; Schmidt, a. P.; Schuiling, R. D. Lead Deposits in Dutch Natural Gas Systems. 

SPE Prod. Facil. 2002, 17 (2), 30–31. 

(18)  Bressers, P. M. M. C.; Wilschut, F. Lead Deposition in Geothermal Installations. TNO 2014, R11416. 

(19)  Pfennig, A.; Wiegand, R.; Wolf, M.; Bork, C. P. Corrosion and Corrosion Fatigue of AISI 420C (X46Cr13) 

at 60°C in CO2-Saturated Artificial Geothermal Brine. Corros. Sci. 2013, 68, 134–143. 

(20)  Schmidt, A. P. Lead Precipitates from Natural Gas Production Installations. J. Geochemical Explor. 

1998, 62 (1–3), 193–200. 

(21)  Schmidt, A. P.; Hartog, F. A.; van Os, B. J. H.; Schuiling, R. D. Production of 210Pb from a Slochteren 

Sandstone Gas Reservoir. Appl. Geochemistry 2000, 15 (9), 1317–1329. 

(22)  Dijcker, R.; Slob, S.; Hartog, N. Verkenning Effecten En Risico’ s van Geothermie in Hanzeland-Zwolle 

Voor de Drinkwatervoorziening,. Witteveen+Bos, KWR Watercycle Res. Inst. 2016, No. ZL511–12/16–

014.892. 

(23)  Hartog, N. Geochemical Assessment of Injectivity Problems in Geothermal Wells. KWR Watercycle 

Res. Inst. 2015, No. KWR 2015.012. 

(24)  Uit Interviews Met Baker Hughes. 2018, No. augustus 2018. 

(25)  Wasch, L. J. Geothermal Energy – Scaling Potential with Cooling and CO2 Degassing. TNO 2013, 

R11661. 



51 | 51 Witteveen+Bos | 104867/19-000.944 | Definitief 03 

(26)  Haklidir, M.; Haklidir, F. T. Fuzzy Control of Calcium Carbonate and Silica Scales in Geothermal 

Systems. Proc. World Geotherm. Congr. 2015 2015, No. April, 1–5. 

(27)  Singh, K. S. M. Review of the Current State of the Geothermal Industry with a Focus on The 

Netherlands. MSc. Thesis 2015, 1–83. 

(28)  Sheikhi, A.; Li, N.; Van De Ven, T. G. M.; Kakkar, A. Macromolecule-Based Platforms for Developing 

Tailor-Made Formulations for Scale Inhibition. Environ. Sci. Water Res. Technol. 2016, 2 (1), 71–84. 

(29)  Bohnet, M. Fouling of Heat Transfer Surfaces. Chem. Eng. Technol. 1987, 10 (1), 113–125. 

(30)  Malik, M. A.; Hashim, M. A.; Nabi, F.; AL-Thabaiti, S. A.; Khan, Z. Anti-Corrosion Ability of Surfactants: 

A Review. Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6 (6), 1927–1948. 

(31)  Seiersten, M.; Technology, E. Corrosion and Scaling in Carbon Steel Casing and Tubing. 

(32)  Mahat, S. Q. A.; Saaid, I. M.; Lal, B. Green Silica Scale Inhibitors for Alkaline-Surfactant-Polymer 

Flooding: A Review. J. Pet. Explor. Prod. Technol. 2016, 6 (3), 379–385. 

(33)  Popov, K. I.; Kovaleva, N. E.; Rudakova, G. Y.; Kombarova, S. P.; Larchenko, V. E. Recent State-of-the-

Art of Biodegradable Scale Inhibitors for Cooling-Water Treatment Applications (Review). Therm. 

Eng. 2016, 63 (2), 122–129. 

(34)  Cirkel, D. G.; Leunk, I. Quickscan Risico’s Verschillende Boor- En Winningstechnieken. KWR 

Watercycle Res. Inst. 2012, KWR 2012.0. 

(35)  Gorman, S. P.; Scott, E. M.; Russell, A. D. Antimicrobial Activity, Uses and Mechanism of Action of 

Glutaraldehyde. J. Appl. Bacteriol. 1980, 48 (2), 161–190. 

(36)  Wikipedia. Quaternary ammonium cation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternary_ammonium_cation (bezocht op: Nov 21, 2018). 

(37)  Publicatieblad van de Europese Unie. 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 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj (bezocht op: Oct 9, 2018). 

(38)  Cefas. Hazard Assessment Process - Chemical Hazard and Risk Management (CHARM) 

https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/hazard-assessment-

process/ (bezocht op: Sep 26, 2018). 

(39)  Oertel, A.; Menz, J.; Br, A.; Schulte, A. Data Quality of Environmental Endpoints in Registrations. 

Bundesinstitut für Risikobewertung 2018, REACH Comp. 

(40)  European chemicals agency. Evaluation under REACH: Progress Report 2017. 10 years Exp. 2018, 

ECHA-18-R-. 

(41)  Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Handreiking Generieke Risicobenadering 

http://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/handreikingen/page-2018-03-13-140757.html (bezocht 

op: Oct 15, 2018). 

(42)  overheid.nl. Drinkwaterbesluit - BWBR0030111 https://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2018-07-

01 (bezocht op: Oct 15, 2018). 

(43)  Kroon, I. C. Bepaling Begrenzing Winningsvergunning Aardwarmte. TNO-AGE 2014, 14–10.034. 

(44)  NLOG. Injectie proceswater https://www.nlog.nl/injectie-proceswater (bezocht op: Sep 10, 2018). 

(45)  Vermillion Energy Netherlands B.V. Injectie proceswater https://www.nlog.nl/injectie-proceswater 

(bezocht op: Sep 10, 2018). 

(46)  Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Richtlijn 2006/118/EG van het Europees 

parlement en de Raad van 12 december 2005 betreffende de bescherming van het grondwater 

tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0118 (bezocht op: Oct 15, 2018). 

(47)  Ministerie van Infrastructuur & Milieu/Ministerie van Economische Zaken. Ontwerp Structuurvisie 

Ondergrond (STRONG). 2016, 112. 

 

 

 

 





 

Bijlage(n) 
 





 

I  

 

 

 

 

BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE SAMENSTELLING EN CONDITIES VAN HET 

GEOTHERMISCHE WATER 

 

 

Tabel I.1 Minimale en maximale waarden van parameters op geothermische locaties.2 
 
 

Waarde Eenheid Minimaal Maximaal 

algemeen TVD producer (true vertical depth) m 1525 2738 

 TVD injector (true vertical depth) m 1368 2823 

 AH injector (along hole) m 1560 2954 

 
gemiddeld debiet  m3/uur 100 390 

 
temperatuur, producer  °C 60 100 

 
temperatuur, injector  °C 20 40 

 
druk, topside bar 3,50 25 

 
druk, injector bar 2 50 

 gas/vloeistof ratio m3/m3 0 1.13 

 
statisch waterlevel m -240 -10 

 concentratie corrosie-inhibitor ppm 0 15 

 
diepte ESP m 322 987 

kationen - metalen 
 

  
  

  aluminium mg/L <0,1 13 

  antimonium mg/L <0,5 0 

  arseen μg/L <0,04 <50 

 
barium mg/L 3 23 

 
boor mg/L 8 206 

  cadmium mg/L <0,001 0,047 

 
calcium mg/L 2700 16000 

  chroom mg/L <0,005 2,6 

  ijzer mg/L 5,6 190 

 
kalium mg/L 100 2200 

  koper mg/L <0,02 3,8 

  kwik μg/L <0,0001 0,11 

  lood mg/L <0,05 13 

 
lithium mg/L <1 23 



 

 
Waarde Eenheid Minimaal Maximaal 

 
magnesium mg/L 400 2000 

  mangaan mg/L 1 11 

  molybdeen mg/L <0,5 <1 

 
natrium mg/L 17000 32000 

  nikkel mg/L <0,01 2,4 

 
silicium mg/L 5 20 

 
silica mg/L 12 62,5 

 
strontium mg/L 130 680 

  vanadium mg/L 0,7 1,5 

  zink mg/L 0,025 420 

anionen 
    

 
acetaat mg/L 810 810 

 
bromide mg/L 130 1800 

 
chloride mg/L 37000 160000 

 
fluoride mg/L 0,7 <500 

 
nitraat mg/L <0,1 <1100 

 
nitriet mg/L <0,01 <500 

 
ortho fosfaat mg/L <0,6 <500 

 
sulfaat mg/L 56 2900 

alkaliteit 
    

 
totale alkaliteit mg/L 20 320 

 
phenolphthalein Alkal, mg/L 0 0 

 
bicarbonaat mg/L 20 320 

fosfaat 
    

 
totale fosfaat mg/L 0,2 0,2 

andere analyse 
    

 
geleidbaarheid μS/cm 15170 400000 

 
ammonia mg/L 0,8 76 

 
pH pH 5,3 6,7 

 
TDS (total dissolved solid) mg/L 81000 240000 

 
helium Mol%gas <0,001 1,871 

 
argon Mol%gas 0 0,931 

 
waterstof Mol%gas 0 2,02 

 
waterstof sulfide Mol%gas 0 0 

 
zuurstof Mol%gas 0 0,065 

 
stikstof Mol%gas 0,415 20341 

 
koolstof dioxide Mol%gas 0 56,717 



 

 
Waarde Eenheid Minimaal Maximaal 

 
koolstof monoxide Mol%gas 0 0,012 

 
methaan Mol%gas 5,61 92,926 

 
ethaan Mol%gas 0 4,287 

 
propaan Mol%gas 0,001 2,865 

 
iso-butaan Mol%gas 0 0,545 

 
neo-Butaan Mol%gas 0 0,812 

 
iso-Pentaan mol% 0,005 0,274 

 
n-Pentaan mol% 0,004 3,86 

 
n-Hexaan mol% 0,002 0,198 

 
C7-KWS (Heptanen) mol% <0,001 0,441 

 
C8-KWS (Octanen) mol% <0,001 0,147 

 
e-benzeen mol% 0 0,085 

 
tolueen mol% <0,001 0,108 

fysische grootheden: 
    

 
calorische onderwaarde MJ/m³ 10,55 38,75 

 
calorische bovenwaarde MJ/m³ 2,431 42,81 

 
wobbe-index (inf.) MJ/m³ 10,51 10,51 

 
wobbe-index (sup.) MJ/m³ 11,68 51,42 

 
gas dichtheid - 0,608 1,149 

 
real Relative (to air) Density of Gas kg/m³ 0,72 1,486 
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BIJLAGE: MSDS-BLADEN VAN DE IN DEZE RAPPORTAGE BESPROKEN INHIBITOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SICHERHEITSDATENBLATT
CRW83133

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens

CRW83133Produktname :

1.1 Produktidentifikator

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Produkttyp :

E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB

: paul.chapman2@bhge.com

Empfohlene Verwendung :

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Produktcode : CRW83133

1.4 Notrufnummer

Lieferant

Telefonnummer : CHEMTREC Notrufnummer (DE): 0800-181-7059
CHEMTREC Notrufnummer (DE): +49 696 435 08409
CHEMTREC Notrufnummer (AT): +43 13 649 237
CHEMTREC Notrufnummer (LU): +352 2020 2416
CHEMTREC Notrufnummer (CH): +41 435 082 011
CHEMTREC Emergency Telephone outside UK: +44 870 820 0418

Baker Hughes
Kirkby Bank Road,
Knowsley Industrial Park,
Liverpool,
L33 7SY, UK

Tel: +44 (0)151 545 3899
Fax: +44 (0)151 547 3590

Flüssigkeit.

Version

8

Korrosionsschutzmittel.

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme :

Signalwort : Gefahr

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS05 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 1/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen

Keine bekannt.

Gefahrenhinweise :

Prävention :

Sicherheitshinweise

Reaktion :

Lagerung :

Entsorgung :

Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.

Schutzhandschuhe tragen: > 8 Stunden (Durchdringungszeit): Nitrile or neoprene 
gloves..  Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen: Empfohlen: Spritzschutzbrille 
gegen Chemikalien und/oder Gesichtsschutz..  Nach Gebrauch Hände gründlich 
waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen.  Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Stoff erfüllt die Kriterien 
für PBT gemäß der (EG)
Richtlinie Nr. 1907/2006,
Anhang XIII)

Nicht anwendbar.

P: Nicht verfügbar. B: Nicht verfügbar. T: Nicht verfügbar.

Stoff erfüllt die Kriterien 
für vPvB gemäß der (EG)
Richtlinie Nr. 1907/2006,
Anhang XIII

Nicht anwendbar.

vP: Nicht verfügbar. vB: Nicht verfügbar.

Gefährliche Inhaltsstoffe : Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-18(even numbered)-alkyldimethyl,
chlorides

Ergänzende 
Kennzeichnungselemente

: Nicht anwendbar.

Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse

: Nicht anwendbar.

Sicherheitshinweise 
(Code)

:

Gefahrenhinweise  (Code) :

P280, P264, P305 + P351 + P310

H318, H315

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Gemisch:3.2 Gemische

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Identifikatoren Massen-% Einstufung gemäß 
der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/

GHS]

Typ

ethoxylated amine salt - ≥10 - ≤25 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1]

Ethandiol REACH #:
01-2119456816-28
EG: 203-473-3
CAS: 107-21-1
Verzeichnis: 603-027-00-1

<10 Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373

[1] [2]

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 2/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie

Typ

Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt 
angegeben werden müssten.

Siehe Abschnitt 16 
für den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-
Sätze.

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol REACH #:
01-2119475104-44
EG: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Verzeichnis: 603-096-00-8

≤10 Eye Irrit. 2, H319 [1] [2]

Quaternäre 
Ammoniumverbindungen, Benzyl-
C16-18(sogar nummeriert)-
alkyldimethyl-, Chloride

REACH #:
01-2119970169-28
EG: 939-290-7
CAS: .68607-20-5 (outside 
EU)

<5 Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400 
(M=1)

[1]

Hautkontakt

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken

Inhalativ

Augenkontakt

:

:

:

:

Schutz der Ersthelfer :

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Sofort einen Arzt verständigen.  Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und 
gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben.  Auf Kontaktlinsen prüfen 
und falls vorhanden entfernen.  Mindestens 15 Minuten lang ständig spülen.
Verätzungen müssen sofort von einem Arzt behandelt werden.

Sofort einen Arzt verständigen.  Betroffene Person an die frische Luft bringen.
Person warm und ruhig halten.  Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung 
oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine 
künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.  Bei 
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Atemwege offen halten.

Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.  Verschmutzte Kleidung und 
Schuhe ausziehen.  Mindestens 15 Minuten lang ständig spülen.  Einen Arzt 
verständigen.  Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  Schuhe vor der 
Wiederverwendung gründlich reinigen.

Sofort einen Arzt verständigen.  Den Mund mit Wasser ausspülen.  Wurde der Stoff 
verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser 
zu trinken geben.  Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das 
Erbrochene nicht in die Lungen eindringt.  Verätzungen müssen sofort von einem 
Arzt behandelt werden.  Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und 
sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.  Atemwege offen halten.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen 
oder tragen Sie Handschuhe dabei.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hinweise für den Arzt :

Besondere Behandlungen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ : Kann Gase, Dämpfe oder Staub abgeben, die stark reizend oder ätzend gegenüber 
den Atemwegen sind.

Kann Verätzungen an Mund, Rachen oder Magen verursachen.:Verschlucken

Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.:Augenkontakt

Zeichen/Symptome von Überexposition

Hautkontakt

Verschlucken

Inhalativ

:

:

:

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

:

Keine spezifischen Daten.

Schmerzen oder Reizung,Rötung,Es kann Blasenbildung auftreten

Magenschmerzen

Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Keine besondere Behandlung.

Zu den Symptomen können gehören:

Zu den Symptomen können gehören:

Augenkontakt :
Schmerzen,Tränenfluss,Rötung
Zu den Symptomen können gehören:

5.1 Löschmittel

Geeignet :

Ungeeignet :

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere 
Expositionsgefahren

:

:Gefährliche thermische 
Zersetzungsprodukte

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung

:

Nicht verfügbar.:Zusätzliche Informationen

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

Keine bekannt.

Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Kohlendioxid,Kohlenmonoxid,Schwefeloxide,Metalloxide/Oxide

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht für Notfälle 
geschultes Personal

: Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Dampf oder Nebel nicht einatmen.  Für 
ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.2 
Umweltschutzmaßnahmen

:

Große freigesetzte Menge :

Kleine freigesetzte Menge :

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem 
Austrittsbereich entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls 
wasserlöslich.  Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen 
Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein 
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem 
Austrittsbereich entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in 
Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder 
folgendermaßen vorgehen.  Ausgetretenes Material mit unbrennbarem 
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur 
Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen 
Behälter geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das 
freigesetzte Material.

6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte

: Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Lagerung Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  An einem trockenen, kühlen 
und gut durchlüfteten Ort von unverträglichen Materialien entfernt lagern (siehe 
Abschnitt 10).  Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt 
halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht 
lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern 
aufbewahren.  Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten 
Behälter verwenden.

:

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Schutzmaßnahmen

Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene

:

:

Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Nicht in die Augen oder 
auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen.  Dampf oder Nebel nicht 
einatmen.  Nicht verschlucken.  Wenn das Material bei normalem Gebrauch eine 
Gefahr für die Atemwege darstellt, nur bei ausreichender Belüftung verwenden oder 
einen geeigneten Atemschutz tragen.  Im Originalbehälter oder einem zugelassenen 
Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde.
Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Leere Behälter enthalten 
Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht wiederverwenden.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung 
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere 
Angaben zu Hygienemaßnahmen.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

10:Deutschland  -  Lagerklasse

Empfohlen 
Verpackungsmaterialien

: Originalbehälter verwenden.

7.3 Spezifische 
Endanwendungen

: Korrosionsschutzmittel.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen.  Bereitgestellte Informationen 
beruhen auf typischen voraussichtlichen Verwendungen des Produkts.  Bei der Handhabung von Großmengen oder 
anderen Verwendungen, die die Exposition von Arbeitern oder die Freisetzung in die Umwelt signifikant erhöhen 
können, sind eventuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Empfohlene 
Überwachungsverfahren

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es ist auf die Europäische Norm EN 689 für 
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen 
und auf nationale Wegleitungen für Methoden zur Ermittlung gefährlicher Stoffe zu 
verweisen.

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte

Ethandiol TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017). Wird über die Haut 
absorbiert. 
  Schichtmittelwert: 26 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 52 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 10 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 20 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2017). Wird über die 
Haut absorbiert. 
  8-Stunden-Mittelwert: 10 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 20 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 26 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 52 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017).
  Schichtmittelwert: 67 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 100.5 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 10 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 15 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2017).
  8-Stunden-Mittelwert: 67 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 100.5 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 10 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 15 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

DNELs/DMELs

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 6/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen.  Bereitgestellte Informationen 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und 
Überwachung der 
Exposition am Arbeitsplatz

: Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden 
Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen,
um die Exposition der Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzen zu halten.

:Hygienische Maßnahmen

Atemschutz :

:Handschutz

Individuelle Schutzmaßnahmen

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.

Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die 
Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die 
entsprechenden Zertifikationen verfügt.  Atemschutzmasken müssen gemäß dem 
Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate 
Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.
Empfohlen: Falls erforderlich Halbmaske und Filter gegen organische Dämpfe (Typ 
A)

Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein 
kann.  Empfohlen:  > 8 Stunden (Durchdringungszeit): Nitrile or neoprene gloves.

Ethandiol DNEL Langfristig Dermal 106 mg/kg 
bw/Tag

Arbeiter Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 35 mg/m³ Arbeiter Örtlich

Quaternäre 
Ammoniumverbindungen, Benzyl-
C16-18(sogar nummeriert)-
alkyldimethyl-, Chloride

DNEL Langfristig Inhalativ 3.96 mg/m³ Arbeiter Systemisch

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population WirkungenTyp

PNECs

Ethandiol Frischwasser 10 mg/l -

Marin 1 mg/l -

Süßwassersediment 20.9 mg/kg -

Boden 1.53 mg/kg -

Abwasserbehandlungsanlage 199.5 mg/l -

Quaternäre Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C16-18(sogar nummeriert)-
alkyldimethyl-, Chloride

Frischwasser 0.0025 mg/l -

Süßwassersediment 0.741 mg/l -

Boden 0.7 mg/l -

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment

Wert Methodendetails
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen.  Bereitgestellte Informationen :Augenschutz

Hautschutz :

:Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition

Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,
die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber 
Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden.  Wenn ein 
Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es 
sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad:  Spritzschutzbrille 
gegen Chemikalien und/oder Gesichtsschutz.  Bei Inhalationsgefahren ist 
möglicherweise stattdessen ein Vollgesichts-Atemschutzgerät erforderlich.
Empfohlen: Spritzschutzbrille gegen Chemikalien und/oder Gesichtsschutz.

Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.
In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdruck

Löslichkeit In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser.

Verdunstungsrate 
(Butylacetat = 1)

Nicht verfügbar.

Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: >63°C (>145.4°F) [PMCC]

7

Viskosität Kinematisch (20°C): 50 bis 200 cSt

:

:

:

:

:

Nicht verfügbar.Oxidierende Eigenschaften :

Fließgrenze : Nicht verfügbar.

1.06 (20°C)Relative Dichte :

Nicht verfügbar.

:Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Kann bei hohen Temperaturen brennbar sein.

9.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

Physikalischer Zustand

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich

Dampfdichte

Flüssigkeit.

-10°C

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.Geruch

Braun.  [Dunkel]Farbe

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.Geruchsschwelle

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Explosive Eigenschaften

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nicht verfügbar.Oxidierende Eigenschaften :

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar.

pH-Wert :
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Zusätzliche Informationen :

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität :

:

:

10.5 Unverträgliche 
Materialien

:

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen

:

10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 
der Reaktivität vor.

Das Produkt ist stabil.

Gefährliche Reaktionen können unter gewissen Lager- und Gebrauchsbedingungen 
auftreten. Zu den Bedingungen können gehören: Kontakt mit Säuren
Zu den Reaktionen können gehören: Freisetzen giftiger Gase (Hydrogen sulfide)

Keine spezifischen Daten.

Keine spezifischen Daten.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizität

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Schätzungen akuter Toxizität

Oral 5115.1 mg/kg

Wirkungsweg ATE-Wert

Ethandiol LC50 Inhalativ Dampf Ratte >2.5 mg/l 6 Stunden

LD50 Dermal Maus >3500 mg/kg -

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol LD50 Dermal Kaninchen 2700 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 4500 mg/kg -

Quaternäre 
Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C16-18(sogar 
nummeriert)-alkyldimethyl-,
Chloride

LD50 Oral Ratte 300 bis 2000 
mg/kg

-

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat Spezies Dosis Exposition

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Haut : Kann Hautreizungen verursachen.

Augen : Gefahr ernster Augenschäden.

Respiratorisch : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sensibilisierung

Haut : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Respiratorisch : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mutagenität

Karzinogenität

Reproduktionstoxizität

Teratogenität

:

:

:

:

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ : Kann Gase, Dämpfe oder Staub abgeben, die stark reizend oder ätzend gegenüber 
den Atemwegen sind.

Verschlucken : Kann Verätzungen an Mund, Rachen oder Magen verursachen.

Verursacht Hautreizungen.:Hautkontakt

Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschäden.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Allgemein :

:Karzinogenität

Mutagenität :

Auswirkungen auf die 
Entwicklung

Teratogenität :

:

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition

Kurzzeitexposition

Langzeitexposition

Mögliche sofortige 
Auswirkungen
Mögliche verzögerte 
Auswirkungen

:

:

Mögliche sofortige 
Auswirkungen
Mögliche verzögerte 
Auswirkungen

:

:

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen

: Nicht verfügbar.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie Expositiosweg Zielorgane

Ethandiol Kategorie 2 Nicht bestimmt Nicht bestimmt

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie Expositiosweg Zielorgane

Nicht verfügbar.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Hautkontakt

Verschlucken

Inhalativ

:

:

:

Augenkontakt :
Schmerzen,Tränenfluss,Rötung

Keine spezifischen Daten.

Schmerzen oder Reizung,Rötung,Es kann Blasenbildung auftreten

Magenschmerzen

Zu den Symptomen können gehören:

Zu den Symptomen können gehören:

Zu den Symptomen können gehören:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 10/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Nicht verfügbar.:Wechselwirkungen

Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit

:

: Nicht verfügbar.Sonstige Angaben

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Quaternäre 
Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C16-18(sogar 
nummeriert)-alkyldimethyl-,
Chloride

- >70 % - Leicht - 28 Tage - -

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Test DosisResultat Inokulum

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Ethandiol Akut EC50 6500 bis 13000 mg/l 
Frischwasser

Algen 72 Stunden

Akut EC50 >100 mg/l Frischwasser Daphnie 48 Stunden

Akut LC50 >100000 µg/l Meerwasser Krustazeen - Crangon crangon -
Adultus

48 Stunden

Akut LC50 10000000 µg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden

Akut LC50 72860 mg/l Frischwasser Fisch 96 Stunden

Akut LC50 10000000 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas 96 Stunden

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Akut LC50 1300000 µg/l Frischwasser Fisch - Lepomis macrochirus 96 Stunden

Quaternäre 
Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C16-18(sogar 
nummeriert)-alkyldimethyl-,
Chloride

Akut EC50 0.2 mg/l Meerwasser Algen 72 Stunden

Akut LC50 0.6 mg/l Meerwasser Krustazeen 48 Stunden

Akut LC50 2.6 mg/l Meerwasser Fisch 96 Stunden

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

SpeziesResultat Exposition

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 11/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.6 Andere schädliche 
Wirkungen

:

12.4 Mobilität im Boden

PBT : Nicht anwendbar.

P: Nicht verfügbar. B: Nicht verfügbar. T: Nicht verfügbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

vP: Nicht verfügbar. vB: Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Zusätzliche Informationen : Ozonabbaupotenzial (Ozone-depleting potential - ODP) - not applicable.
Treibhauspotential (Global warming potential - GWP) - not applicable.

Nicht verfügbar.:

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

LogPow BCF Potential

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Ethandiol -1.36 - niedrig

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1 - niedrig

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische 
Abbaubarkeit

Ethandiol - - Leicht

Quaternäre 
Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C16-18(sogar 
nummeriert)-alkyldimethyl-,
Chloride

- - Leicht

Die Einstufung des Produktes erfüllt möglicherweise die Kriterien für gefährlichen 
Abfall.

Gefährliche Abfälle :

:Entsorgungsmethoden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Verpackung

Entsorgungsmethoden :

Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen

:

13.2 Zusätzliche Informationen

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden 
erfolgen.  Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein 
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in 
die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 12/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ADR/RID-Klasse

Internationale Transportvorschriften

- -

IMDG-Klasse - -

Nicht 
unterstellt.

IATA-Klasse -

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- -Nicht 
unterstellt.

Rechtsvorschriften 14.1 UN-
Nummer

14.2 Versandbezeichnung 14.3 
Transportgefahrenklassen

14.4 VG* Etikett

-

Nicht 
unterstellt.

Nicht 
unterstellt.

ADN-Klasse

VG* : Verpackungsgruppe

Zusätzliche Informationen

-

-

-

-

ADR/RID-Klasse

ADN-Klasse

IMDG-Klasse

IATA-Klasse

Rechtsvorschriften 14.5 
Umweltgefahren

Nein.

Nein.

Nein.

Nein.

14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender

14.7 
Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code

Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

: Nicht verfügbar.

:

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Sonstige EU-Bestimmungen

Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse

:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 13/15



CRW83133

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Internationale Vorschriften

15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.:

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

1Wassergefährdungsklasse :

Technische Anleitung 
Luft

: TA-Luft Nummer 5.2.5: 31.6%
TA-Luft Klasse I - Nummer 5.2.5: 5.5%

Lagerklasse (TRGS 510) : 10

Nationale Vorschriften

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Listenname Name auf der Liste Einstufung Hinweise

Ethandiol DFG MAK-Werte Liste Ethylenglykol; 1,
2-Ethandiol

Gelistet -

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol DFG MAK-Werte Liste Butyldiglykol; 2-
(2-Butoxyethoxy)
ethanol

Gelistet -

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wichtige Literaturverweise 
und Quellen zu Daten

: - Sicherheitsdatenblatt des Herstellers., Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], EG 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 14/15
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 830/2015 -
Deutschland

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen 
mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen 
und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Die Angaben sind keine vertraglichen 
Zusicherungen von Produkteigenschaften. Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

Haftungsausschluss

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

Version

Datum der letzten Ausgabe

:

:

:

7 Juni 2018

6 Februar 2017

8

Volltext der abgekürzten H-Sätze

Einstufung Begründung

Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode

Eye Dam. 1, H318 Rechenmethode

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Acute Tox. 4, H302 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 4
Aquatic Acute 1, H400 KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 

1
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 

2
Skin Corr. 1B, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
STOT RE 2, H373 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE 

EXPOSITION) - Kategorie 2

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 7 Juni 2018 Datum der letzten Ausgabe : 6 Februar 2017 Version : 8 15/15



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
CRW83133

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

CRW83133Productnaam :

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producttype :

e-mail adres van de 
verantwoordelijke voor dit 
VIB

: paul.chapman2@bakerhughes.com

Aanbevolen gebruik :

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

Productcode : CRW83133

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Leverancier

Telefoonnummer : CHEMTREC Telefoonnummer voor noodgevallen (NL): +31 858880 596
CHEMTREC Emergency Telephone outside UK: +44 870 820 0418
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Telefoon: +31 30-274 8888 
(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 
vergiftigingen)

Baker Hughes
Kirkby Bank Road,
Knowsley Industrial Park,
Liverpool,
L33 7SY, UK

Tel: +44 (0)151 545 3899
Fax: +44 (0)151 547 3590

Vloeistof.

Versie

7

Corrosiewerend middel.

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

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

Productomschrijving : Mengsel

2.2 Etiketteringselementen

Gevaarsymbolen :

Signaalwoord :

Gevarenaanduidingen :

Gevaar

Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veroorzaakt huidirritatie.

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

GHS05 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 1/14



CRW83133

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

:Overige gevaren die niet 
leiden tot classificatie

Geen bekend.

Preventie :

Voorzorgsmaatregelen

Reactie :

Opslag :

Verwijdering :

Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): .  Draag oog- of 
gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm..
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten.  Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een 
arts.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Stof voldoet aan criteria 
voor PBT overeenkomstig 
Verordening (EG) nr.
1907/2006, Bijlage XIII

Niet van toepassing.

P: Niet beschikbaar. B: Niet beschikbaar. T: Niet beschikbaar.

Stof voldoet aan criteria 
voor zPzB 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr.
1907/2006, Bijlage XIII

Niet van toepassing.

zP: Niet beschikbaar. zB: Niet beschikbaar.

Gevaarlijke bestanddelen : Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-18(even numbered)-alkyldimethyl,
chlorides

Aanvullende 
etiketonderdelen

: Niet van toepassing.

Bijlage XVII - Beperkingen 
met betrekking tot de 
productie, het op de markt 
brengen en het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke 
stoffen, mengsels en 
producten

: Niet van toepassing.

Voorzorgsmaatregelen 
(Code)

: P280, P264, P305 + P351 + P310

Gevarenaanduidingen 
(Code)

: H318, H315

IdentificatiemogelijkhedenProduct- /ingrediëntennaam

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

ethoxylated amine salt - ≥10 -
≤25

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1]

ethaan-1,2-diol REACH #:
01-2119456816-28
EG: 203-473-3
CAS-nummer: 107-21-1
Index: 603-027-00-1

<10 Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373

[1] [2]

2-(2-butoxyethoxy)ethanol REACH #:
01-2119475104-44

≤10 Eye Irrit. 2, H319 [1] [2]

% naar 
gewicht TypeVerordening (EG) nr. 1272/2008 

[CLP]

Classificatie

Mengsel:3.2 Mengsels

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 2/14



CRW83133

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

EG: 203-961-6
CAS-nummer: 112-34-5
Index: 603-096-00-8

Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C16-18(even 
numbered)-alkyldimethyl, chlorides

REACH #:
01-2119970169-28
EG: 939-290-7
CAS-nummer: .
68607-20-5 (outside EU)

<5 Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

[1]

Zie Rubriek 16 voor de volledige 
tekst van de H-zinnen die 
hierboven staan vermeld.

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[5] Een even zorgwekkende stof

Type

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 
toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond 
daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Spoel de mond met water.  Als het slachtoffer het 
materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine 
hoeveelheden water drinken.  Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan 
laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt.  Brandwonden door 
chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld.  Plaats in 
stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon 
bewusteloos is.  Zorg dat luchtwegen vrij blijven.

Huidcontact

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Spoel de ogen onmiddellijk met ruime 
hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.
Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.  Blijf ten minste 15 minuten 
spoelen.  Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden 
behandeld.

Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water.  Verwijder verontreinigde 
kleding en schoenen.  Blijf ten minste 15 minuten spoelen.  Raadpleeg een arts.
Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken.  Maak schoenen grondig schoon 
voor hergebruik.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht.
Houd de persoon warm en rustig.  Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of 
als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of 
zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.  Dit kan gevaarlijk zijn voor 
degene die mond-op-mondbeademing toepast.  Plaats in stabiele zijligging en roep 
onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.  Zorg dat 
luchtwegen vrij blijven.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

Bescherming van eerste-
hulpverleners

: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of 
in geval van onvoldoende training.  Als vermoed wordt dat nog steeds dampen 
aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke 
ademhalingsapparatuur dragen.  Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-
mondbeademing toepast.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Veroorzaakt ernstig oogletsel.:Oogcontact

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 3/14



CRW83133

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Aantekeningen voor arts Geen specifieke behandeling.  Behandel symptomatisch.  Waarschuw een arts of 
het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum als grote hoeveelheden ingenomen 
of geïnhaleerd zijn.

:

Specifieke behandelingen

Inademing : Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de 
ademhalingswegen.

Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.:Inslikken

Huidcontact : Veroorzaakt huidirritatie.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Huidcontact

Inslikken

Inademing Geen specifieke gegevens.

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  maagpijnen

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn of irritatie  roodheid 
blaarvorming kan voorkomen

:

:

:

Oogcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn  tranenvloed  roodheid

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet beschikbaar.:

Indien nodig  Gebruik bluspoeder, CO₂, alcoholresistent schuim of waternevel.
Blussen met water spuitnevel.

5.1 Blusmiddelen

Geen bekend.

Geschikt :

Niet te gebruiken :

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Speciale 
blootstellingsrisico's

: Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het 
incident te verwijderen.  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op 
persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
kooldioxide
koolmonoxide
zwaveloxiden
metaaloxide(n)

:Gevaarlijke thermische 
ontledingsproducten

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden

: Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Niet beschikbaar.:Extra informatie

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

5.3 Advies voor brandweerlieden 

6.2 
Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.1 Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen,
beschermingsmiddelen en 
noodprocedures

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

:

: Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees 
dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte 
materialen.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.  Informeer de 
betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,
waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het 
mengsel

Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar 
gemorst is.  Benader de uitstoot met de wind in de rug.  Vermijd toegang tot riolen,
waterwegen, kelders of gesloten ruimten.  Voer weggelekt materiaal af naar een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt.  Neem gemorst preparaat op met 
niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of 
diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de 
plaatselijke voorschriften.  Af laten voeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met 
zich meebrengen als het gemorste product.  Opmerking: Zie Rubriek 1 voor 
contactadressen in noodgevallen en Rubriek 13 voor afvalververwijdering.

Uitgebreid morsen :

Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar 
gemorst is.  Verdun met water en dweil op, of absorbeer met een inert droog 
materiaal en breng over in een daartoe bestemde afvalbak.  Af laten voeren door 
een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

Gering morsen :

6.4 Verwijzing naar andere 
rubrieken

: Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting 
en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Opslag

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,
drinken en roken verboden worden.  Werknemers moeten hun handen en gezicht 
wassen alvorens te eten, drinken en roken.  Verwijder verontreinigde kleding en 
beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat.  Zie ook Rubriek 8 voor 
aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.  Bewaar het product 
in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van onverenigbare 
stoffen (zie paragraaf 10).  Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot 
aan gebruik.  Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden 
afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.  Niet 
opslaan in verpakkingen zonder etiket.  Neem passende maatregelen om 
verspreiding in het milieu te voorkomen.

:

:

Aanbevolen 
Verpakkingsmaterialen

: Gebruik de oorspronkelijke verpakking.

7.3 Specifiek eindgebruik : Corrosiewerend middel.

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

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

Product- /ingrediëntennaam Grenswaarden voor blootstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten

ethaan-1,2-diol MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 12/2014).
  Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 10 mg/m³ 8 uren. Vorm:
druppels
  Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 52 mg/m³ 8 uren. Vorm:
damp
  Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 104 mg/m³ 15 minuten.
Vorm: damp

2-(2-butoxyethoxy)ethanol MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 12/2014).
Opgenomen via de huid. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

8.1 Controleparameters

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.  Informatie wordt verstrekt op basis van het 
typisch te verwachten gebruik van het product.  Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van 
bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de 
blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

Aanbevolen monitoring 
procedures

Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring 
van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de 
effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak 
van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen.  Voor 
methoden om de blootstelling aan chemische stoffen door inademing te bepalen en 
nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen dient u de Europese 
Norm EN 689 te raadplegen.

  Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 50 mg/m³ 8 uren.
  Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 100 mg/m³ 15 minuten.

:

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beheersing van 
beroepsmatige blootstelling

: Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 
ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 
controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 
wettelijke grenswaarden te houden.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 
grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.
Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 
kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 
gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 
de werkplek bevinden.

:Hygiënische maatregelen

ethaan-1,2-diol DNEL Langetermijn 
Dermaal

106 mg/kg 
bw/dag

Werknemers Systemisch

DNEL Langetermijn 
Inademing

35 mg/m³ Werknemers Lokaal

Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C16-18(even numbered)-
alkyldimethyl, chlorides

DNEL Langetermijn 
Inademing

3.96 mg/m³ Werknemers Systemisch

Product- /ingrediëntennaam Blootstelling Waarde Populatie Effecten

PNEC's

ethaan-1,2-diol Zoetwater 10 mg/l -

Marien(e) 1 mg/l -

Zoetwatersediment 20.9 mg/kg -

Bodem 1.53 mg/kg -

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 199.5 mg/l -

Quaternary ammonium compounds, benzyl-
C16-18(even numbered)-alkyldimethyl,
chlorides

Zoetwater 0.0025 mg/l -

Zoetwatersediment 0.741 mg/l -

Bodem 0.7 mg/l -

Product- /ingrediëntennaam Detail compartiment Waarde Detailmethode

DNEL's/DMEL's

Type

Individuele beschermingsmaatregelen
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

Bescherming van de 
ademhalingswegen

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed 
passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat 
voldoet aan een goedgekeurde standaard.  De keuze van een masker moet 
gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product 
en de limieten voor veilig werken van het type masker.  Aanbevolen: Indien nodig 
halfgelaatsmasker en filter voor organische dampen (type A)

:Bescherming van de 
handen

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 
van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 
resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374.

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 
spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 
de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.
Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.

:Bescherming van de ogen

Bescherming van de huid : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 
van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 
milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau.

:Beheersing van 
milieublootstelling

Chemicaliënbestendige handschoenen:

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smelt-/vriespunt

Beginkookpunt en 
kooktraject

Dampspanning

Dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

Vloeistof.

-10°C (14°F)

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Oplosbaar in de volgende materialen: koud water.

Niet beschikbaar.Geur

pH

Bruin.  [Donker]Kleur

Verdampingssnelheid 
(butylacetaat = 1)

Niet beschikbaar.

Vlampunt Gesloten kroes: >63°C (>145.4°F) []

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

7

Viscositeit Kinematisch (20°C): 50 tot 200 cSt

Niet beschikbaar.Geurdrempelwaarde

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water

Bovenste/onderste 
ontvlambaarheids- of 
explosiegrenswaarden

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niet beschikbaar.Oxiderende 
eigenschappen

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

1.06 (20°C)Relatieve dichtheid :

Niet beschikbaar.

:Ontvlambaarheid (vast, gas) Kan ontbrandbaar zijn bij hoge temperaturen.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Vloeipunt : Niet beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.:

9.2 Overige informatie

Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar.

Extra informatie :

10.6 Gevaarlijke 
ontledingsproducten

10.4 Te vermijden 
omstandigheden

Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 
gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.10.2 Chemische stabiliteit

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

10.5 Chemisch op elkaar 
inwerkende materialen

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke 
reacties

: Gevaarlijke reacties of instabiliteit kunnen onder bepaalde opslagomstandigheden 
of bij bepaalde vormen van gebruik optreden. Het betreft onder andere de volgende 
omstandigheden: contact met zuren
Het betreft onder andere de volgende reacties: vrijkomen van giftig gas ()

10.1 Reactiviteit : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

Product- /
ingrediëntennaam

Resultaat

ethaan-1,2-diol LC50 Inademing Damp Rat >2.5 mg/l 6 uren
LD50 Dermaal Muis >3500 mg/kg -

2-(2-butoxyethoxy)ethanol LD50 Dermaal Konijn 2700 mg/kg -
LD50 Oraal Rat 4500 mg/kg -

Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C16-18
(even numbered)-
alkyldimethyl, chlorides

LD50 Oraal Rat 300 tot 2000 mg/
kg

-

Soorten Dosis Blootstelling

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.
Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

11.1 Informatie over toxicologische effecten

STOT bij eenmalige blootstelling

Schattingen van acute toxiciteit

Oraal 5298 mg/kg

Route ATE (schatting van acute toxixiteit)-
waarde
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de 
ademhalingswegen.

Inslikken : Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

Veroorzaakt huidirritatie.:Huidcontact

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Algemeen : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.:Kankerverwekkendheid

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Niet beschikbaar.:Interactieve effecten

Effecten op de 
vruchtbaarheid

Effecten op de 
ontwikkeling

Teratogeniciteit :

:

:

Inademing : Geen specifieke gegevens.

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  maagpijnen:Inslikken

Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn of irritatie  roodheid 
blaarvorming kan voorkomen
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn  tranenvloed  roodheid:Oogcontact

: Niet beschikbaar.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten

Mogelijke vertraagde 
effecten

:

:

Mogelijke directe effecten

Mogelijke vertraagde 
effecten

:

:

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Overige informatie

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over 
waarschijnlijke 
blootstellingsrouten

: Niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Product- /ingrediëntennaam Categorie Wijze van 
blootstelling

Doelorganen

Niet beschikbaar.

ethaan-1,2-diol Categorie 2 Niet bepaald Niet bepaald
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12.6 Andere schadelijke 
effecten

:

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.4 Mobiliteit in de bodem Niet beschikbaar.:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.1 Toxiciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

PBT : Niet van toepassing.

P: Niet beschikbaar. B: Niet beschikbaar. T: Niet beschikbaar.

zPzB : Niet van toepassing.

zP: Niet beschikbaar. zB: Niet beschikbaar.

ethaan-1,2-diol Acuut EC50 6500 tot 13000 mg/l 
Zoetwater

Algen 72 uren

Acuut EC50 >100 mg/l Zoetwater Daphnia 48 uren
Acuut LC50 >100000 µg/l Zeewater Crustaceeën - Crangon crangon 

- Volwassene
48 uren

Acuut LC50 10000000 µg/l Zoetwater Daphnia - Daphnia magna 48 uren
Acuut LC50 72860 mg/l Zoetwater Vis 96 uren
Acuut LC50 10000000 µg/l Zoetwater Vis - Pimephales promelas 96 uren

2-(2-butoxyethoxy)ethanol Acuut LC50 1300000 µg/l Zoetwater Vis - Lepomis macrochirus 96 uren
Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C16-18
(even numbered)-
alkyldimethyl, chlorides

Acuut EC50 0.2 mg/l Zeewater Algen 72 uren

Acuut LC50 0.6 mg/l Zeewater Crustaceeën 48 uren
Acuut LC50 2.6 mg/l Zeewater Vis 96 uren

Product- /
ingrediëntennaam

SoortenResultaat Blootstelling

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Extra informatie : Breekt de ozonlaag af (ODP) - not applicable. Broeikasgas (GWP) - not applicable.

LogPow BCF Potentieel

12.3 Bioaccumulatie

Product- /
ingrediëntennaam

ethaan-1,2-diol -1.36 - laag
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1 - laag

Product- /
ingrediëntennaam

Halfwaardetijd in water Fotolyse

ethaan-1,2-diol - - Gemakkelijk
Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C16-18
(even numbered)-
alkyldimethyl, chlorides

- - Gemakkelijk

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C16-18
(even numbered)-
alkyldimethyl, chlorides

- >70 % - Gemakkelijk - 28 
dagen

- -

Product- /
ingrediëntennaam

Test DosisResultaat

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.
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De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van 
gevaarlijke afvalstoffen.

Gevaarlijke Afvalstoffen :

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct 
bevatten.  Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Laat overtollige en 
niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle 
bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 
wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 
andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Vermijd verspreiding 
van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met 
bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 
1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de 
Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verpakking

Verwijderingsmethoden :

Speciale 
voorzorgsmaatregelen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 
mogelijk is.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 
hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 
omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

13.2 Extra informatie

ADR/RID-klasse

Internationale transportregelgeving

- -

IMDG-klasse - -

Niet 
gereglementeerd.

IATA klasse -

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- -Niet 
gereglementeerd.

Regelgeving 14.1 VN-
nummer

14.2 Vervoersnaam 14.3 
Transportgevarenklasse

(n)

14.4 PG* Etiket

-

Niet 
gereglementeerd.

Niet 
gereglementeerd.

ADN-klasse

PG* : Verpakkingsgroep

Extra informatie

-

-

-

ADR/RID-klasse

ADN-klasse

IMDG-klasse

Regelgeving 14.5 
Milieugevaren

Nee.

Nee.

Nee.

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 11/14
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
-IATA klasse Nee.

14.6 Bijzondere voorzorgen 
voor de gebruiker

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

Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 
altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 
betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 
calamiteit.

: Niet beschikbaar.

:

Nationale regelgeving

Emissiebeleid water 
(ABM)

: Vergiftig voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor 
het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Niet van toepassing.Bijlage XVII -
Beperkingen met 
betrekking tot de 
productie, het op de 
markt brengen en het 
gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten

:

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Niet vermeld.

Internationale regelgeving

Montreal protocol (Annex A, B, C, E)

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Overige EU-regelgeving

Europese inventaris : Niet bepaald.

Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 12/14
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

RUBRIEK 15: Regelgeving
Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde 
toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

15.2 
Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen 
vereist zijn.

:

Datum van uitgave/ Revisie 
datum

Versie

Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

Datum vorige uitgave

:

:

:

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

2/6/2017

11/2/2016

7

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acuut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening 
(EG) No. 1272/2008]
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 
[CLP/GHS]

Classificatie Rechtvaardiging

Skin Irrit. 2, H315 Calculatiemethode
Eye Dam. 1, H318 Calculatiemethode

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Acute Tox. 4, H302 ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4
Aquatic Acute 1, H400 ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1
Eye Dam. 1, H318 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1
Eye Irrit. 2, H319 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2
Skin Corr. 1B, H314 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B
Skin Irrit. 2, H315 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2
STOT RE 2, H373 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE 

BLOOTSTELLING - Categorie 2

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 13/14
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van 
de Commissie - Nederland

RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze 
materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven 
datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring 
gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.

Datum van uitgave/Revisie datum : 6 februari 
2017

Datum vorige uitgave : 2 november 2016 Versie : 7 14/14
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RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ 
ONDERNEMING 

 
 
1.1 Productidentificatie: FX2099  
Type stof Mengsel 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:  
 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: CORROSIE INHIBITOR 

 
Aanbevolen beperkingen voor 
gebruik 

: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
 

BEDRIJFSGEGEVENS  IDENTIFICATIE VAN HET LOKALE BEDRIJF 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TEL: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO NETHERLANDS B.V. 
IR. G. TJALMAWEG 1 

2342 BV OEGSTGEEST 
TEL: +31 (0)71-5241100 

 
Neem voor informatie over de productveiligheid contact op met msdseame@nalco.com 

 
1.4 Telefoonnummer voor 
noodgevallen: 

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees 
+32-(0)3-575-0330 Nederland 
030 2748888 (NVIC, Uitsluitend bestemd om professionele 
hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) NVIC 

 
 
 
Datum van samenstelling/herziening: 08.02.2017  
Versienummer: 1.0 

 
 

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Acute toxiciteit, Categorie 4  H302  
Huidsensibilisering, Categorie 1  H317  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, 
Categorie 2 

 H373  

 
2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Gevarenpictogrammen :  

 
 

   

Signaalwoord 
 

: Waarschuwing 
 

Gevarenverklaringen 
 

: H302 Schadelijk bij inslikken. 
H317 Kan een allergische huidreactie 

veroorzaken. 
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H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij 
langdurige of herhaalde blootstelling. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
 

: Preventie:  
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet 

inademen. 
P264 Na het werken met dit product de huid 

grondig wassen. 
P280 Beschermende handschoenen dragen. 
Maatregelen:  
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een 

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De 
mond spoelen. 

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel 
water wassen. 

P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
 

   
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 
  Ethyleenglycol 
  Vetzuren, tall-olie, reactie producten met n-(2-aminoethyl)-1,2-ethaandiamine & 2-propenon 

zuur 
 
 

2.3 Andere gevaren 

Niets bekend. 
 

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
3.2 Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EG-Nr. 

REACH Nummer 

Indeling 
(VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Concentratie 
[%] 

Ethyleenglycol 107-21-1 
203-473-3 

01-2119456816-28 

 

Acute toxiciteit Categorie 4; H302 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde 

blootstelling Categorie 2; H373 

 

50 - <= 100 

Vetzuren, tall-olie, reactie 
producten met n-(2-

aminoethyl)-1,2-ethaandiamine 
& 2-propenon zuur 

 
287-820-4 

01-2119565155-38 

 

Huidsensibilisering Categorie 1; H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde 

blootstelling Categorie 2; H373 
Chronische aquatische toxiciteit Categorie 

3; H412 

 

10 - < 20 

 
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 

 

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing :  Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bij aanraking met de huid :  Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 
15 minuten. 
Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. 
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. 
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Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de ogen :  Spoelen met veel water. 
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bij inslikken :  Mond spoelen. 
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bescherming van EHBO'ers :  Beoordeel in een noodsituatie het gevaar voordat u actie 
onderneemt. Zorg ervoor dat u zelf niet het risico loopt om 
gewond te raken. Neem in geval van twijfel contact op met 
hulpverleners.De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. 

 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen. 
 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling : Symptomatisch behandelen. 
 

 

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen :  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 

 
Ongeschikte blusmiddelen :  Gebruik geen water tenzij overvloedige hoeveelheden 

beschikbaar zijn. 
 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

:  Niet ontvlambaar of brandbaar. 

 
Gevaarlijke 
verbrandingsproducten 

:  Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn: 
Koolstofoxiden 

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

:  Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  

 
Nadere informatie :  Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten 

verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand 
en/of explosie inademen van rook vermijden.  

 
 

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Advies voor andere personen 
dan de hulpdiensten 

:  Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd 
door daarvoor opgeleid personeel. 
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. 
 

Advies voor de hulpdiensten :  Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het 
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gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in 
Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen :  Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. 
 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden :  Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare 
absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, 
diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor 
verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie 
paragraaf 13). 
Sporen wegspoelen met water. 
Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal indammen of 
anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een waterweg 
terecht komt. 
 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 

 

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG 

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

Advies voor veilige hantering :  Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding 
vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig 
wassen. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.  

 
Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 

betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het 
werken met dit product het gezicht, de handen en 
blootgestelde huid grondig wassen.  

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 

:  Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van 
daarvoor geschikte etiketten.  

 
Geschikt materiaal :  De volgende  congruente gegevens worden voorgesteld op basis 

van vergelijkbare productgegevens en/of ervaring in de industrie: 
Roestvast staal 304, Roestvast staal 316L, Koolstofstaal C1018, 
Perfluorelastomeer, Nitril, Neopreen, EPDM, Viton, FEP (verpakt), 
PTFE, MDPE, Polyethyleen met hoge dichtheid, 
Oppervlaktegemodificeerd HDPE (Polyethyleen met hoge 
dichtheid), De compatibiliteit met plastic materialen kan variëren; 
vandaar dat we aanbevelen om de compatibiliteit voor gebruik te 
testen. 
 

Ongeschikt materiaal :   
 
Niet uitgevoerd 

7.3 Specifiek eindgebruik 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

FX2099  

 

 5 / 14  

Specifiek gebruik :  CORROSIE INHIBITOR 
 

 
 

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 

Grenzen blootstelling in beroep 

Bestanddelen CAS-Nr. Type van de 
waarde (Wijze van 
blootstelling) 

Controleparameters Basis 

Ethyleenglycol 107-21-1 TGG-8 uur (Damp) 52 mg/m3 NL WG 
Nadere informatie H Huidopname 

   TGG-15 min 
(Damp) 

104 mg/m3 NL WG 

Nadere informatie H Huidopname 

   TGG-8 uur 
(Druppels) 

10 mg/m3 NL WG 

Nadere informatie H Huidopname 

 
DNEL 

Ethyleenglycol : Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  106 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  35 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn-lokaal 
Waarde:  35 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Consumenten 
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  53 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Consumenten 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  7 mg/m3 
 

 
PNEC 

Ethyleenglycol : Zoetwater 
Waarde:  10 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  1 mg/l 
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  Water 
Waarde:  10 mg/l 
 

  Periodieke uitgave 
Waarde:  10 mg/l 
 

  Zoetwater afzetting 
Waarde:  20.9 mg/kg 
 

  Water 
Waarde:  1995.5 mg/l 
 

  Bodem 
Waarde:  1.53 mg/kg 
 

 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geschikte technische beheersinstrumenten 

Effectief afzuigventilatiesysteem. 
Houdt de concentraties in de lucht beneden de nationale grenswaarden. 

 
Individuele beschermingsmaatregelen 

Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 
betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.Na het werken 
met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid 
grondig wassen. 

 
Bescherming van de ogen / 
het gezicht  (EN 166) 

:  veiligheidsbril 

 
Bescherming van de handen  

(EN 374) 

:  Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting: 
Nitrilrubber 
butylrubber 
Ondoorlatende handschoenen 
Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij 
tekenen van degradatie of chemische doorbraak. 

 
 
Huid- en 
lichaamsbescherming  (EN 
14605) 

:  Draag geschikte beschermende kleding. 

 
Bescherming van de 
ademhalingswegen  (EN 
143, 14387) 

:  Indien concentraties in lucht de grenzen in deze sectie kunnen 
overschrijden, wordt het gebruik van een 
halfgelaatsfiltermasker of onafhankelijk adembescherming 
met luchttoevoer aanbevolen.Een geschikt filter materiaal is 
afhankelijk van de hoeveelheid en type chemicaliën dat wordt 
toegepast.Beschouw het gebruik van filter type:A-PIn een 
noodgeval of bij een geplande entrée in onbekende 
concentraties dient een volledig gezichtsmasker met overdruk 
gebruikt te worden.Indien ademhalingsbescherming vereist is, 
start dan een compleet ademhalingsbeschermingsprogramma 
op inclusief selektie, passen, opleiding, onderhoud en 
inspectie. 

 
Beheersing van milieublootstelling 

Algemeen advies :  Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten 
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RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen : Vloeistof 

Kleur :  bruin 

Geur :  Mild 

Vlampunt : 120 °C 
Methode: Pensky-Martens gesloten cup 
 

pH :  Geen gegevens beschikbaar 

Geurdrempelwaarde :  Geen gegevens beschikbaar 

Smelt-/vriespunt :  Geen gegevens beschikbaar 

Beginkookpunt en 
kooktraject 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdampingssnelheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast, gas) :  Geen gegevens beschikbaar 

Bovenste explosiegrens :  Geen gegevens beschikbaar 

Onderste explosiegrens :  Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning :  Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : 1.1 (16 °C)   

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water : gedeeltelijk mengbaar  

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur :  Geen gegevens beschikbaar 

Thermische ontleding :  Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit 

Viscositeit, dynamisch :  Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : 22 mm2/s (40 °C) 
 

Ontploffingseigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

9.2 Overige informatie 

Geen gegevens beschikbaar 
 
 
 

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
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10.1 Reactiviteit 

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties :  Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke 
reacties waargenomen. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden 
omstandigheden 

: Hitte 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen :  Contact met sterk oxiderende stoffen (bv. chloor, peroxiden, 
chromaten, salpeterzuur, perchloraat, geconcentreerd 
zuurstof, permanganaat) kan de ontwikkeling geven van 
warmte, branden, explosies en/of giftige dampen. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn: 
Koolstofoxiden 
 

 
 

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 

Informatie over waarschijnlijke 
blootstellingsrouten 

: Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de 
huid 

 
Toxiciteit 

 
Product 

Acute orale toxiciteit :  Acute toxiciteitsschattingen : 601.69 mg/kg 
 

Acute toxiciteit bij inademing  :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Acute dermale toxiciteit :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Huidcorrosie/-irritatie :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Kankerverwekkendheid :  Geen bestanddeel van dit product, voorzover aanwezig 
in een concentratie van meer dan of gelijk aan 0.1% is 
geïdentificeerd als een waarschijnlijk, mogelijk of 
bevestigd carcinogeen door IARC.   

voortplantingseffecten :  Niet toxisch voor de voortplanting   

Mutageniteit in 
geslachtscellen 

:  Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van 
mutagenen.  
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Teratogeniteit :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

:  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan.   

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Aspiratiesgiftigheid :  Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.   

Bestanddelen 

Acute orale toxiciteit :  Vetzuren, tall-olie, reactie producten met n-(2-
aminoethyl)-1,2-ethaandiamine & 2-propenon zuur 
Rat: > 2,000 mg/kg 
Proefstof: Product 
 

Bestanddelen 

Acute dermale toxiciteit :  Ethyleenglycol 
LD50 Konijn: 10,600 mg/kg 
 

Mogelijke gezondheidseffecten 
 

Ogen : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Huid : Kan allergische huidreacties veroorzaken. 
 

Inname : Schadelijk bij inslikken. 
 

Inademing : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Chronische blootstelling : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of 
herhaalde blootstelling. 
 

Ervaring met blootstelling van mensen 
 

Aanraking met de ogen : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. 
 

Aanraking met de huid : Roodheid, Irritatie, Allergische reactie 
 

Inslikken : Geen gegevens beschikbaar. 
 

Inademing : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. 
 

Nadere informatie :  Geen gegevens beschikbaar 

 

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
12.1 Ecotoxiciteit 
 

Product 

Milieueffecten : Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten 
bekend. 
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Toxiciteit voor vissen :  Geen gegevens beschikbaar 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Toxiciteit voor algen :  Geen gegevens beschikbaar 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen :  Ethyleenglycol 
96 h LC50: 72,860 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  Ethyleenglycol 
48 h EC50: > 100 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor algen :  Ethyleenglycol 
96 h EC50: 6,500 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor bacteriën :  Ethyleenglycol 
> 1,995 mg/l 
Methode: ISO 8192 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen 
(Chronische toxiciteit) 

: Ethyleenglycol 
7 d NOEC: 15,380 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. (Chronische 
toxiciteit) 

: Ethyleenglycol 
7 d NOEC: 8,590 mg/l 
 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 

Product 

Biologische afbreekbaarheid :  Van het organische deel van dit mengsel mag worden 
verwacht dat het makkelijk biodegradeerd. 
 

 
Bestanddelen 

Biologische afbreekbaarheid : Ethyleenglycol 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

 
12.3 Bioaccumulatie 

 
Product 

Bioaccumulatie : Dit preparaat of materiaal wordt niet geacht te 
bioaccumuleren. 

 
Bestanddelen 
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Bioaccumulatie : Vetzuren, tall-olie, reactie producten met n-(2-aminoethyl)-1,2-
ethaandiamine & 2-propenon zuur 
Van dit product is verwacht dat het bioaccumuleerd. 
 
 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 

Product 

Deze stof is water oplosbaar en er wordt van verwacht dat het primair in het water blijft. 
 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Product 

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die 
men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
(vPvB) op niveaus van 0.1% of hoger. 
 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
 

Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
 

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de 
afvalverwerkende autoriteiten. 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven 
verwijderen of verbranden. 
Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens 
plaatselijke voorschriften. 
Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden. 
 

Verontreinigde verpakking :  Verwijderen als ongebruikt product. 
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. 
Lege containers niet hergebruiken. 
 

Leidraad voor  Afval Code 
selectie 

:  16 03 05* - OFF SPECIFICATIE BATCHES EN 
ONGEBRUIKTE PRODUCTEN - Organisch afval dat 
gevaarlijke stoffen bevat 
 

 

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
 

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, etikettering 
en markeing in overeenstemming is  met de geselecteerde wijze van transport. 

 
Wegtransport (ADR/ADN/RID) 

14.1 VN-nummer: Niet van toepassing 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

HET PRODUCT VALT NIET ONDER DE REGELGEVING 
VOOR TRANSPORT 
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14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing 
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing 
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Luchttransport (IATA) 

14.1 VN-nummer: Niet van toepassing 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

HET PRODUCT VALT NIET ONDER DE REGELGEVING 
VOOR TRANSPORT 

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing 
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing 
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Zeetransport (IMDG/IMO) 

14.1 VN-nummer: Niet van toepassing 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

HET PRODUCT VALT NIET ONDER DE REGELGEVING 
VOOR TRANSPORT 

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing 
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing 
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

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: 
 

INTERNATIONAL CHEMICAL CONTROL LAWS 
 
 

CANADA  
Dit product bevat stof(fen) die vermeld staan op de Non-Domestic Substances List (NDSL) of niet voldoen 
aan de Canadian Environmental Protection Act (CEPA) en mogelijk een aanvullende beoordeling vereisen.  

 
United States TSCA Inventory  
De stoffen in dit mengsel staan op, of zijn vrijgesteld van, de TSCA 8(b) inventarisatie (40 CFR 710).  

 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
Waterverontreinigingsklasse 
(Duitsland) 

:  WGK 1 
 

 
Plaatselijke 
verordeningNederland 

:  

 
 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
 

Er is en chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof(fen) die in dit materiaal zit(ten), of voor 
het materiaal zelf. 
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RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE 

 
gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met 
 VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 

classificatie rechtvaardiging 

Acute toxiciteit 4, H302 Calculatiemethode 

Huidsensibilisering 1, H317 Calculatiemethode 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde 
blootstelling 2, H373 

Calculatiemethode 

Volledige tekst van de H-verklaringen 

H302 Schadelijk bij inslikken. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling. 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. 
 

Volledige tekst van andere afkortingen 

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; ASTM - 
Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, 
mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - 
Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; 
EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit 
verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen 
(Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; 
GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - 
Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting 
van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; 
ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen 
in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; 
ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor 
standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke 
concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie 
(letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; 
n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op 
concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar 
effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor 
economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en 
vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse 
inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; 
REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - 
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - 
Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TCSI - Taiwanese inventarislijst 
van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het 
beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer 
bioaccumulatief 

 
Nadere informatie 

Bronnen van de 
basisinformatie aan de hand 
waarvan het 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
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veiligheidsinformatieblad is 
samengesteld 

 
De hoofdreferenties en gegevensbronnen in de literatuur die 
mogelijk gebruikt zijn bij de beoordeling van de expert om dit 
Veiligheidsinformatieblad samen te stellen zijn: Europese 
richtlijnen/ directieven (inclusief (EC) nr. 1907/2006, (EC) No. 
1272/2008), leveranciersgegevens, internet, ESIS, IUCLID, 
ERIcards, niet-Europese officiële regulatoire gegevens en 
andere gegevensbronnen.  

 
Opgesteld door :  Regulatory Affairs 
 

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 
1 tiende en 0.001 = 1 duizendste. 
 
GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of gezondheidsinformatie 
voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het VIB. 
 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, 
opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of 
aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet 
zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, 
tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 
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RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ 
ONDERNEMING 

 
 
1.1 Productidentificatie: 3D TRASAR™ 3DT138 
Type stof Mengsel 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:  
 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: KOELWATERBEHANDELING 

 
Geïdentificeerd gebruik : koelwaterbehandeling 

 
Aanbevolen beperkingen voor 
gebruik 

: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
 

BEDRIJFSGEGEVENS  IDENTIFICATIE VAN HET LOKALE BEDRIJF 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TEL: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO NETHERLANDS B.V. 
IR. G. TJALMAWEG 1 

2342 BV OEGSTGEEST 
TEL: +31 (0)71-5241100 

 
Neem voor informatie over de productveiligheid contact op met msdseame@nalco.com 

 
1.4 Telefoonnummer voor 
noodgevallen: 

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees 
+31 852085762 Nederland 
030 2748888 (NVIC, Uitsluitend bestemd om professionele 
hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) NVIC 

 
 
 
Datum van samenstelling/herziening: 28.03.2018  
Versienummer: 1.1 

 
 

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A  H314  
Ernstig oogletsel, Categorie 1  H318  
Huidsensibilisering, Categorie 1  H317  
 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
 
De classificatie van dit product is enkel en alleen gebaseerd op zijn extreme pH waarde (overeenkomstig  
de Europese wetgeving).  
 
Gevarenpictogrammen :  
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Signaalwoord 
 

: Gevaar 
 

Gevarenverklaringen 
 

: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. 

H317 Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
 

: Preventie:  
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ 

spuitnevel vermijden. 
P280 Beschermende handschoenen/ 

beschermende kleding/ oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen. 

Maatregelen:  
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. 

GEEN braken opwekken. 
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het 

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. Huid met water 
afspoelen/afdouchen. 

P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de 
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk 
een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

 
   
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 
  Maleïnezuur 
 
 

2.3 Andere gevaren 

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.  
 
 

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
3.2 Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EG-Nr. 

REACH Nummer 

Indeling 
(VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Concentratie 
[%] 

Poly (maleinezuur) 26099-09-2 
 

 

Oogirritatie Categorie 2; H319 

 
10 - < 20 

Maleïnezuur 110-16-7 
203-742-5 

01-2119488705-25 

 

Acute toxiciteit Categorie 4; H302 
Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315 

Oogirritatie Categorie 2; H319 
Huidsensibilisering Categorie 1; H317 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige 
blootstelling Categorie 3; H335 

 

1 - < 2.5 

 
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
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RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing :  Overbrengen naar de frisse lucht. 
Symptomatisch behandelen. 
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bij aanraking met de huid :  Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 
15 minuten. 
Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. 
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de ogen :  Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bij inslikken :  Mond spoelen met water. 
GEEN braken opwekken. 
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bescherming van EHBO'ers :  Beoordeel in een noodsituatie het gevaar voordat u actie 
onderneemt. Zorg ervoor dat u zelf niet het risico loopt om 
gewond te raken. Neem in geval van twijfel contact op met 
hulpverleners.De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. 

 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen. 
 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling : Symptomatisch behandelen. 
 

 

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen :  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

:  Niet ontvlambaar of brandbaar. 

 
Gevaarlijke 
verbrandingsproducten 

:  Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn: 
Koolstofoxiden 
Stikstofoxiden (NOx) 
Zwaveloxiden 
Oxides van fosfor 

 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

3D TRASAR™ 3DT138 

 

 4 / 17  

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

:  Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  

 
Nadere informatie :  Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten 

verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand 
en/of explosie inademen van rook vermijden.  

 
 

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Advies voor andere personen 
dan de hulpdiensten 

:  Zorg voor voldoende ventilatie. 
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst 
materiaal/lek. 
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en 
ogen. 
Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde 
moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden 
gedragen. 
Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd 
door daarvoor opgeleid personeel. 
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. 
 

Advies voor de hulpdiensten :  Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het 
gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in 
Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen :  Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. 
 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden :  Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare 
absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, 
diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor 
verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie 
paragraaf 13). 
Sporen wegspoelen met water. 
Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal indammen of 
anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een waterweg 
terecht komt. 
 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 

 

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG 

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

Advies voor veilige hantering :  Niet inslikken. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet 
inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding 
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vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig 
wassen. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Niet 
mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - 
ivm chloorgas vorming.  

 
Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 

betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het 
werken met dit product het gezicht, de handen en 
blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte 
faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en 
het lichaam in geval van contact- of spatgevaar.  

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 

:  Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van 
daarvoor geschikte etiketten.  

 
Geschikt materiaal :  De volgende  congruente gegevens worden voorgesteld op basis 

van vergelijkbare productgegevens en/of ervaring in de industrie: 
Plasite 4300, CPVC (Onbuigzaam), Polypropyleen (Onbuigzaam), 
Polyethyleen (Onbuigzaam), Roestvast staal 304 
 

Ongeschikt materiaal :  De volgende  congruente gegevens worden voorgesteld op basis 
van vergelijkbare productgegevens en/of ervaring in de industrie: 
Messing, Buna-N, Neopreen, Plasite 7122, gecoat staal, 
Polyurethaan, EPDM, Fluorelastomeer, Gechlororsulfoneerd 
polyethyleen rubber 
 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik :  KOELWATERBEHANDELING 
 

 
 

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor wettelijke grenswaarden zijn vastgelegd. 
 
DNEL 

Maleïnezuur : Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-systemisch 
 58 mg/kg 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-lokaal 
Waarde:  0.55 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn-lokaal 
Waarde:  0.04 mg/cm2 
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PNEC 

Maleïnezuur : Zoetwater 
Waarde:  0.0744 mg/l 
 

  Periodieke uitgave 
Waarde:  0.744 mg/l 
 

  STP 
Waarde:  3.33 mg/l 
 

  Sediment 
Waarde:  0.0624 mg/kg 
 

 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geschikte technische beheersinstrumenten 

Effectief afzuigventilatiesysteem. 
Houdt de concentraties in de lucht beneden de nationale grenswaarden. 

 
Individuele beschermingsmaatregelen 

Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 
betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.Na het werken 
met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid 
grondig wassen.Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel 
uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van 
contact- of spatgevaar. 

 
Bescherming van de ogen / 
het gezicht  (EN 166) 

:  ruimzichtbril 
Gelaatsscherm 

 
Bescherming van de handen  

(EN 374) 

:  Aanbevolen preventieve huidbescherming 
Handschoenen 
Nitrilrubber 
butylrubber 
Doorbreektijd: 1-4 uur 
Minimale dikte voor butylrubber 0.7 mm en voor nitrilrubber 
0.4 mm of gelijkwaardig (consulteer uw 
handschoenleverancier voor advies) 
Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij 
tekenen van degradatie of chemische doorbraak. 

 
 
Huid- en lichaams-
bescherming  (EN 14605) 

:  Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte 
beschermende handschoenen, ruimzichtbril en beschermende 
kleding 
 

 
Bescherming van de 
ademhalingswegen  (EN 
143, 14387) 

:  Wanneer ademhalingsrisico’s niet vermeden kunnen worden 
of afdoende beperkt worden door het nemen van technische 
maatregelen, methoden of procedures met betrekking tot 
arbeidsorganisatie, overweeg dan het gebruik van 
gecertificeerde ademhalingsbeschermingsapparatuur die 
voldoen aan de EU vereisten (89/656/EEC, 89/686/EEC), pf 
equivalent met filter type: 
P 

 
Beheersing van milieublootstelling 
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Algemeen advies :  Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten 
 

 

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen : Vloeistof 

Kleur :  Helder, geel tot amber 

Geur :  reukloos 

Vlampunt : > 93.3 °C 
 

pH : 1.3 - 2.5, 100 % 
 (25 °C) 

Geurdrempelwaarde :  Geen gegevens beschikbaar 

Smelt-/vriespunt :  Geen gegevens beschikbaar 

Beginkookpunt en 
kooktraject 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdampingssnelheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast, gas) :  Geen gegevens beschikbaar 

Bovenste explosiegrens :  Geen gegevens beschikbaar 

Onderste explosiegrens :  Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning :  Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : 1.12 (15.6 °C)   

Dichtheid : 1.11 g/cm3   

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water : volledig oplosbaar  

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur :  Geen gegevens beschikbaar 

Thermische ontleding :  Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit 

Viscositeit, dynamisch : 11.5 mPa.s (25 °C) 
 

Viscositeit, kinematisch :  Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

9.2 Overige informatie 

 
Schokgevoeligheid : Er wordt niet verwacht dat het overgevoelig is voor 

mechanische schokeffecten.  
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RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
10.1 Reactiviteit 

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties :  Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten 
- ivm chloorgas vorming. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen :  Basen 
Contact met sterke basen (b.v. ammonia en oplossingen 
daarvan, carbonaten, natriumhydroxide (loog), 
kaliumhydroxide, calciumhydroxide (kalk), cyanide, sulfide, 
hypochlorieten, chlorieten) kan de ontwikkeling geven van 
warmte, spatten of koken en giftige dampen. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn: 
Koolstofoxiden 
Stikstofoxiden (NOx) 
Zwaveloxiden 
Oxides van fosfor 
 

 
 

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 

Informatie over waarschijnlijke 
blootstellingsrouten 

: Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de 
huid 

 
Toxiciteit 

 
Product 

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg 

Acute toxiciteit bij inademing  : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Huidcorrosie/-irritatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Kankerverwekkendheid : Geen bestanddeel van dit product, voorzover aanwezig 
in een concentratie van meer dan of gelijk aan 0.1% is 
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geïdentificeerd als een waarschijnlijk, mogelijk of 
bevestigd carcinogeen door IARC.   

voortplantingseffecten : Niet toxisch voor de voortplanting   

Mutageniteit in 
geslachtscellen 

: Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van 
mutagenen.  

Teratogeniteit : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan.   

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Aspiratiesgiftigheid : Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.   

Bestanddelen 

Acute orale toxiciteit : Poly (maleinezuur) 
LD50  Rat: 12,500 mg/kg 
 

Bestanddelen 

Acute dermale toxiciteit : Maleïnezuur 
LD50 Konijn: 2,620 mg/kg 

Mogelijke gezondheidseffecten 
 

Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 

Huid : Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid. Kan 
allergische huidreacties veroorzaken. 
 

Inname : Veroorzaakt brandwonden aan het 
spijsverteringskanaal. 
 

Inademing : Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen. 
 

Chronische blootstelling : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Ervaring met blootstelling van mensen 
 

Aanraking met de ogen : Roodheid, Pijn, Corrosie 
 

Aanraking met de huid : Roodheid, Pijn, Irritatie, Corrosie, Allergische reactie 
 

Inslikken : Corrosie, Buikpijn 
 

Inademing : Ademhalingsirritatie, Hoesten 
 

Nadere informatie : Geen gegevens beschikbaar 

 

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
12.1 Ecotoxiciteit 
 

Product 
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Milieueffecten : Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten 
bekend. 

 
Toxiciteit voor vissen :  96 h LC50 Menidia beryllina: > 10,000 mg/l 

Proefstof: Product 
GLP: nee 
 

   96 h NOEC Menidia beryllina: 10,000 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: nee 
 

   96 h LC50 Pimephales promelas (Amerikaanse 
dikkopling): 2,712 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: nee 
 

   96 h NOEC Pimephales promelas (Amerikaanse 
dikkopling): 1,800 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: nee 
 

   96 h NOEC: 2,160 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: nee 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  96 h LC50 Mysid Shrimp (Mysidopsis bahia): 5,427 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: Nee 
 

   96 h NOEC Mysid Shrimp (Mysidopsis bahia): 2,160 
mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: Nee 
 

   48 h LC50 Watervlo (Ceriodaphnia dubia): 1,950 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: Nee 
 

   48 h NOEC Watervlo (Ceriodaphnia dubia): 1,080 mg/l 
Proefstof: Product 
GLP: Nee 
 

Toxiciteit voor algen :  Geen gegevens beschikbaar 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen :  Poly (maleinezuur) 
96 h LC50 Vis: 580 mg/l 
 

   Maleïnezuur 
48 h LC50 Leuciscus idus melanotus: 106 mg/l 
Methode: DIN 38412 Deel 15, statisch 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  Maleïnezuur 
48 h EC50 Watervlo (Daphnia magna): 42.81 mg/l 
Methode: OECD 202 
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12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 

Product 

Biologische afbreekbaarheid :  Het is te verwachten dat het organische deel in dit preparaat 
slecht biologisch afbreekbaar is. 

 
Bestanddelen 

Biologische afbreekbaarheid : Poly (maleinezuur) 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

  Maleïnezuur 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

 
12.3 Bioaccumulatie 

 
Product 

Bioaccumulatie : Dit preparaat of materiaal wordt niet geacht te 
bioaccumuleren. 

 
Bestanddelen 

Bioaccumulatie : Maleïnezuur 
Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 
 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 

Product 

Deze stof is water oplosbaar en er wordt van verwacht dat het primair in het water blijft. 
 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Product 

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die 
men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
(vPvB) op niveaus van 0.1% of hoger. 
 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
 

Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
 

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de 
afvalverwerkende autoriteiten. 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven 
verwijderen of verbranden. 
Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens 
plaatselijke voorschriften. 
Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden. 
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Verontreinigde verpakking :  Verwijderen als ongebruikt product. 

Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. 
Lege containers niet hergebruiken. 
 

Leidraad voor  Afval Code 
selectie 

:  Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit 
product wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de 
eindgebruiker de  meest geschikte Europese Afvalcatalogus 
Code bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid 
van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en 
fysische eigenschappen van het materiaal gegenereerd te 
bepalen om zodoende de juiste identificatie en 
afvalverwerkingsmethoden in overeenstemming met de 
geldende Europese (EU-richtlijn 2008/98 / EG) en de 
plaatselijke voorschriften te bepalen . 
 
 

 

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
 

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, etikettering 
en markeing in overeenstemming is  met de geselecteerde wijze van transport. 

 
Wegtransport (ADR/ADN/RID) 

14.1 VN-nummer: UN 3265 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 
(Polycarbonzuur polymeer) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 8 
14.4 Verpakkingsgroep: III  
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Luchttransport (IATA) 

14.1 VN-nummer: UN 3265 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 
(Polycarbonzuur polymeer) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 8 
14.4 Verpakkingsgroep: III  
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Zeetransport (IMDG/IMO) 

14.1 VN-nummer: UN 3265 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 
(Polycarbonzuur polymeer) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 8 
14.4 Verpakkingsgroep: III  
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig 
bijlage II bij MARPOL 73/78 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: 
 

INTERNATIONALE REGELGEVING 
 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act 
Wanneer het gebruik van dit product overeenstemming vereist aan de FDA regelgeving dan is het 
toegestaan onder: 21 CFR 176.180 Bestanddelen van papier en karton die in contact komen met droge 
voedingsmiddelen.  

 
Enkel voor gebruik als antiscalant (inclusief gebruik als mangaan dispergant) met een maximale 
concentratie van 25 ppm in het proceswater gebruikt in de productie van papier en karton.  

 
NSF NON-FOOD VERBINDINGENREGISTRATIEPROGRAMMA (voormalige USDA-lijst met 
eigendomsstoffen & non-foodverbindingen): 
NSF Registration number for this product is: 143511  
Dit product is aanvaardbaar voor de behandeling van boilers, stoomleidingen, en/of koelsystemen (G7) 
waarbij noch het behandelde water noch de geproduceerde stoom in contact mag komen met eetbare 
producten in en rond voedselverwerkingsruimten.  

 
INTERNATIONAL CHEMICAL CONTROL LAWS 

 
 

CANADA  
De substantie(s) in dit preperaat zijn opgenomen in, of vrijgesteld van de Domestic Substance List (DSL)  

 
United States TSCA Inventory  
De stoffen in dit mengsel staan op, of zijn vrijgesteld van, de TSCA 8(b) inventarisatie (40 CFR 710).  

 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
Waterverontreinigingsklasse 
(Duitsland) 

:  WGK 1 
Classificatie volgens VwVwS, Annex 4. 
 

 
 

NATIONALE VOORSCHRIFTEN NEDERLAND 
 

ABM-RESULTAAT : B4 
 

 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
 

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 
 

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE 

 
gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met 
 VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 

classificatie rechtvaardiging 

Huidcorrosie/-irritatie 1A, H314 Op basis van testgegevens. 

Ernstig oogletsel 1, H318 Op basis van testgegevens. 

Huidsensibilisering 1, H317 Calculatiemethode 

Volledige tekst van de H-verklaringen 

H302 Schadelijk bij inslikken. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
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H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 

Volledige tekst van andere afkortingen 

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; ASTM - 
Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, 
mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - 
Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; 
EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit 
verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen 
(Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; 
GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - 
Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting 
van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; 
ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen 
in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; 
ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor 
standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke 
concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie 
(letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; 
n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op 
concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar 
effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor 
economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en 
vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse 
inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; 
REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - 
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - 
Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; 
TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke 
stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer 
moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief 

 
Bronnen van de 
basisinformatie aan de hand 
waarvan het 
veiligheidsinformatieblad is 
samengesteld 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
De hoofdreferenties en gegevensbronnen in de literatuur die 
mogelijk gebruikt zijn bij de beoordeling van de expert om dit 
Veiligheidsinformatieblad samen te stellen zijn: Europese 
richtlijnen/ directieven (inclusief (EC) nr. 1907/2006, (EC) No. 
1272/2008), leveranciersgegevens, internet, ESIS, IUCLID, 
ERIcards, niet-Europese officiële regulatoire gegevens en 
andere gegevensbronnen.  

 
Opgesteld door :  Regulatory Affairs 
 

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 
1 tiende en 0.001 = 1 duizendste. 
 
GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of gezondheidsinformatie 
voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het VIB. 
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De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, 
opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of 
aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet 
zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, 
tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

 

Bijlage: Blootstellingscenario's 

 

Blootstellingsscenario: koelwaterbehandeling 

Life Cycle Stage :  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Gebruikssector :  SU4 Vervaardiging van voedingsmiddelen 

   SU5 Vervaardiging van textiel, leer en bont 

   SU6b Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 

   SU6a Vervaardiging van hout en houtproducten 

   SU7 Drukken en reproduceren van opgenomen media 

   SU8 Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal 
(waaronder geraffineerde aardolieproducten) 

   SU9 Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 

   SU 10 Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen 
legeringen) 

   SU11 Vervaardiging van producten van rubber 

   SU12 Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door 
samenstelling of omvorming 

   SU13 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale 
producten, waaronder gips en cement 

   SU14 Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief 
legeringen 

   SU15 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines 
en apparaten 

   SU16 Vervaardiging van computers, elektronische en optische 
producten, elektrische apparatuur 

   SU17 Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere 
transportmiddelen voor algemeen gebruik 

   SU20 Gezondheidszorg 

   SU23 Elektriciteit, stoom, gas- en watervoorziening en 
afvalwaterzuivering 

   SU24 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 
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bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: 

Categorie voor vrijkomen in het 
milieu 

:  ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen 
en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 

Dagelijkse hoeveelheid per plek :  1000 kg 

Type 
afvalwaterreinigingsinstallatie 

:  geen 

 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 
lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-
gespecialiseerde voorzieningen 

Tijdsduur van de blootstelling :  15 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Tijdsduur van de blootstelling :  60 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens 

Tijdsduur van de blootstelling :  60 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  
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Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC28 Handmatige onderhoud (reiniging en reparatie) van machines 

Tijdsduur van de blootstelling :  240 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
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RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ 
ONDERNEMING 

 
 
1.1 Productidentificatie: NALCO® 73500  
Type stof Mengsel 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:  
 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: BIOCIDE 

 
Geïdentificeerd gebruik : koelwaterbehandeling 

hulpstof voor papier processing dat achterblijft in het proceswater 
 
 

Aanbevolen beperkingen voor 
gebruik 

: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
 

BEDRIJFSGEGEVENS  IDENTIFICATIE VAN HET LOKALE BEDRIJF 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TEL: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO NETHERLANDS B.V. 
IR. G. TJALMAWEG 1 

2342 BV OEGSTGEEST 
TEL: +31 (0)71-5241100 

 
Neem voor informatie over de productveiligheid contact op met msdseame@nalco.com 

 
1.4 Telefoonnummer voor 
noodgevallen: 

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees 
+31 852085762 Nederland 
030 2748888 (NVIC, Uitsluitend bestemd om professionele 
hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) NVIC 

 
 
 
Datum van samenstelling/herziening: 21.02.2018  
Versienummer: 3.4 

 
 

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Acute toxiciteit, Categorie 4  H302  
Acute toxiciteit, Categorie 4  H332  
Huidcorrosie/-irritatie, Sub-categorie 1B  H314  
Ernstig oogletsel, Categorie 1  H318  
Ademhalingssensibilisatie, Categorie 1  H334  
Huidsensibilisering, Categorie 1  H317  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, 
Categorie 3Ademhalingsstelsel 
 

 H335  

Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 3  H412  
 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
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Gevarenpictogrammen :  

  
 

  

Signaalwoord 
 

: Gevaar 
 

Gevarenverklaringen 
 

: H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. 
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en 

oogletsel. 
H317 Kan een allergische huidreactie 

veroorzaken. 
H334 Kan bij inademing allergie-of 

astmasymptomen of 
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken. 

H412 Schadelijk voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
 

: Preventie:  
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ 

spuitnevel vermijden. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen/ 

beschermende kleding/ oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen. 

P284 Bij ontoereikende ventilatie 
adembescherming dragen. 

Maatregelen:  
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een 

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De 
mond spoelen. 

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. 
GEEN braken opwekken. 

 
   
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 
  Glutaaraldehyde 
  Methanol 
 
 

2.3 Andere gevaren 

Niets bekend. 
 

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
3.2 Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EG-Nr. 

REACH Nummer 

Indeling 
(VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Concentratie 
[%] 

Glutaaraldehyde 111-30-8 
203-856-5 

01-2119455549-26 

 

Acute toxiciteit Categorie 3; H301 
 

Acute toxiciteit Categorie 2; H330 
Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B; H314 

Ernstig oogletsel Categorie 1; H318 
Ademhalingssensibilisatie Categorie 1; 

H334 

20 - < 25 
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Huidsensibilisering Categorie 1; H317 
Acute aquatische toxiciteit Categorie 1; 

H400 
Chronische aquatische toxiciteit Categorie 

2; H411 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige 

blootstelling Categorie 3; H335 

 
Methanol 67-56-1 

200-659-6 
01-2119433307-44 

 

** Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2; 
H225 

Acute toxiciteit Categorie 3; H301 
Acute toxiciteit Categorie 3; H331 
Acute toxiciteit Categorie 3; H311 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige 
blootstelling Categorie 1; H370 

 

0.1 - < 0.25 

 
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 

 

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing :  Overbrengen naar de frisse lucht. 
Symptomatisch behandelen. 
Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de huid :  Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 
15 minuten. 
Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. 
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de ogen :  Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bij inslikken :  Mond spoelen met water. 
GEEN braken opwekken. 
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bescherming van EHBO'ers :  Beoordeel in een noodsituatie het gevaar voordat u actie 
onderneemt. Zorg ervoor dat u zelf niet het risico loopt om 
gewond te raken. Neem in geval van twijfel contact op met 
hulpverleners.De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. 

 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen. 
 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling : Symptomatisch behandelen. 
 

 

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
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5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen :  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 

 
Ongeschikte blusmiddelen :  Niets bekend. 
 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

:  Niet ontvlambaar of brandbaar. 

 
Gevaarlijke 
verbrandingsproducten 

:  Koolstofoxiden 

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

:  Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  

 
Nadere informatie :  Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten 

verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand 
en/of explosie inademen van rook vermijden.  

 
 

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Advies voor andere personen 
dan de hulpdiensten 

:  Zorg voor voldoende ventilatie. 
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst 
materiaal/lek. 
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en 
ogen. 
Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde 
moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden 
gedragen. 
Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd 
door daarvoor opgeleid personeel. 
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. 
 

Advies voor de hulpdiensten :  Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het 
gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in 
Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen :  Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. 
 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden :  Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare 
absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, 
diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor 
verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie 
paragraaf 13). 
Sporen wegspoelen met water. 
Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal indammen of 
anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een waterweg 
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terecht komt. 
 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 

 

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG 

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

Advies voor veilige hantering :  Niet inslikken. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet 
inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding 
vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig 
wassen. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.  

 
Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 

betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het 
werken met dit product het gezicht, de handen en 
blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte 
faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en 
het lichaam in geval van contact- of spatgevaar.  

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 

:  Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van 
daarvoor geschikte etiketten.  

 
Geschikt materiaal :  De volgende  congruente gegevens worden voorgesteld op basis 

van vergelijkbare productgegevens en/of ervaring in de industrie: 
PVC, Plexiglas, Kalrez, Alfax, Teflon, Polyethyleen met hoge 
dichtheid, Ethyleen propyleen, Polypropyleen, Polyethyleen, 
Roestvast staal 304, Roestvast staal 316L, Hastelloy C-276, 
Aluminium, MDPE, Oppervlaktegemodificeerd HDPE (Polyethyleen 
met hoge dichtheid), Perfluorelastomeer, PTFE, FEP (verpakt) 
 

Ongeschikt materiaal :  De volgende  congruente gegevens worden voorgesteld op basis 
van vergelijkbare productgegevens en/of ervaring in de industrie: 
Koper, Zacht staal, Koolstofstaal C1018, EPDM, Messing, Nylon, 
Buna-N, Natuurrubber, Polyurethaan, Hypalon, Viton, Neopreen 
 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik :  BIOCIDE 
 

 
 

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 

Grenzen blootstelling in beroep 

Bestanddelen CAS-Nr. Type van de 
waarde (Wijze van 
blootstelling) 

Controleparameters Basis 

Methanol 67-56-1 TGG-8 uur 133 mg/m3 NL WG 
Nadere informatie H Huidopname 
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DNEL 

Glutaaraldehyde : Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-lokaal 
Waarde:  0.5 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn-lokaal 
Waarde:  0.25 mg/m3 
 

Methanol : Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-systemisch 
 40 mg/kg 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten 
Waarde:  40 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  40 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

 
PNEC 

Glutaaraldehyde : Zoetwater 
Waarde:  0.0025 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  0.00025 mg/l 
 

  Periodieke uitgave 
Waarde:  0.006 mg/l 
 

  STP 
Waarde:  0.8 mg/l 
 

  Zoetwater afzetting 
Waarde:  0.527 mg/kg 
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  Bodem 
Waarde:  0.03 mg/kg 
 

Methanol : Zoetwater 
Waarde:  154 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  15.4 mg/l 
 

  Intermitterend gebruik/intermitterende emissie 
Waarde:  1540 mg/l 
 

  Sediment 
Waarde:  570.4 mg/kg 
 

  Bodem 
Waarde:  23.5 mg/kg 
 

  Rioolwaterbehandelingsinstallatie 
Waarde:  100 mg/l 
 

 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geschikte technische beheersinstrumenten 

Effectief afzuigventilatiesysteem. 
Houdt de concentraties in de lucht beneden de nationale grenswaarden. 

 
Individuele beschermingsmaatregelen 

Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 
betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.Na het werken 
met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid 
grondig wassen.Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel 
uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van 
contact- of spatgevaar. 

 
Bescherming van de ogen / 
het gezicht  (EN 166) 

:  ruimzichtbril 
Gelaatsscherm 

 
Bescherming van de handen  

(EN 374) 

:  Aanbevolen preventieve huidbescherming 
Handschoenen 
Nitrilrubber 
butylrubber 
Doorbreektijd: 1-4 uur 
Minimale dikte voor butylrubber 0.7 mm en voor nitrilrubber 
0.4 mm of gelijkwaardig (consulteer uw 
handschoenleverancier voor advies) 
Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij 
tekenen van degradatie of chemische doorbraak. 

 
 
Huid- en lichaams-
bescherming  (EN 14605) 

:  Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte 
beschermende handschoenen, ruimzichtbril en beschermende 
kleding 
 

 
Bescherming van de 
ademhalingswegen  (EN 
143, 14387) 

:  Wanneer ademhalingsrisico’s niet vermeden kunnen worden 
of afdoende beperkt worden door het nemen van technische 
maatregelen, methoden of procedures met betrekking tot 
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arbeidsorganisatie, overweeg dan het gebruik van 
gecertificeerde ademhalingsbeschermingsapparatuur die 
voldoen aan de EU vereisten (89/656/EEC, 89/686/EEC), pf 
equivalent met filter type: 
A-P 

 
Beheersing van milieublootstelling 

Algemeen advies :  Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten 
 

 

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen : Vloeistof 

Kleur :  helder 

Geur :  Scherp, Medicinaal 

Vlampunt :  Geen gegevens beschikbaar 

pH : 3.1 - 4.5, 100 % 
Methode: ASTM E 70 
 

Geurdrempelwaarde :  Geen gegevens beschikbaar 

Smelt-/vriespunt : SMELTPUNT: -4 °C 

Beginkookpunt en 
kooktraject 

: 100.6 °C (760 mm Hg) 
Methode: ASTM D 86 
 

Verdampingssnelheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast, gas) :  Geen gegevens beschikbaar 

Bovenste explosiegrens :  Geen gegevens beschikbaar 

Onderste explosiegrens :  Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : 0.27 hPa (20 °C) 
 

Relatieve dampdichtheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : 1.06 (20 °C)   

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water : volledig oplosbaar  

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur :  Geen gegevens beschikbaar 

Thermische ontleding :  Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit 

Viscositeit, dynamisch : 3.4 mPa.s (20.6 °C) 
Methode: ASTM D 2983 
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Viscositeit, kinematisch : 2.71 mm2/s (20 °C) 
 

  1.4 mm2/s (40 °C) 
Methode: ASTM D 445 
 

Ontploffingseigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

9.2 Overige informatie 

Geen gegevens beschikbaar 
 
 
 

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
10.1 Reactiviteit 

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties :  Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke 
reacties waargenomen. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden 
omstandigheden 

: Extreme temperaturen 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen :  Contact met sterk oxiderende stoffen (bv. chloor, peroxiden, 
chromaten, salpeterzuur, perchloraat, geconcentreerd 
zuurstof, permanganaat) kan de ontwikkeling geven van 
warmte, branden, explosies en/of giftige dampen. 
Sterke basen 
Sterke zuren 
Contact hiermee kan een, waarschijnlijk niet heftige, reactie 
veroorzaken die warmte ontwikkeling geeft. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden 
gevormd zoals: 
Koolstofoxiden 
 

 
 

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 

Informatie over waarschijnlijke 
blootstellingsrouten 

: Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de 
huid 

 
Toxiciteit 
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Product 

Acute orale toxiciteit : LD50 Rat: 1,540 mg/kg 
Proefstof: 25% actief ingrediënt 

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen : 1.16 mg/lBlootstellingstijd: 
4 h 
Testatmosfeer: stof/nevel 

Acute dermale toxiciteit : LD50 Konijn: 2,128 mg/kg 
Proefstof: 25% actief ingrediënt 

Acute dermale toxiciteit : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Huidcorrosie/-irritatie : Resultaat: Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Resultaat: Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. 
 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

: Resultaat: Kan bij inademing allergie-of 
astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken. 
 

  Resultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 

Kankerverwekkendheid : Geen bestanddeel van dit product, voorzover aanwezig 
in een concentratie van meer dan of gelijk aan 0.1% is 
geïdentificeerd als een waarschijnlijk, mogelijk of 
bevestigd carcinogeen door IARC.   

voortplantingseffecten : Niet toxisch voor de voortplanting   

Mutageniteit in 
geslachtscellen 

: Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van 
mutagenen.  

Teratogeniteit : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.   

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan.   

Aspiratiesgiftigheid : Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.   

Bestanddelen 

Acute orale toxiciteit : Glutaaraldehyde 
LD50  Rat: 150 mg/kg 
 

Bestanddelen 

Acute toxiciteit bij inademing : Glutaaraldehyde 
LC50 Rat: 0.28 mg/l 
Blootstellingstijd: 4 h 
Testatmosfeer: stof/nevel 

Mogelijke gezondheidseffecten 
 

Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
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Huid : Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid. Kan 
allergische huidreacties veroorzaken. 
 

Inname : Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt brandwonden aan 
het spijsverteringskanaal. 
 

Inademing : Kan allergische reacties aan de luchtwegen 
veroorzaken. Kan irritatie van de ademhalingswegen 
veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie 
veroorzaken aan neus, keel en longen. 
 

Chronische blootstelling : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Ervaring met blootstelling van mensen 
 

Aanraking met de ogen : Roodheid, Pijn, Corrosie 
 

Aanraking met de huid : Roodheid, Pijn, Irritatie, Corrosie, Allergische reactie 
 

Inslikken : Corrosie, Buikpijn 
 

Inademing : Ademhalingsirritatie, Hoesten, Kan bij inademing 
allergie-of astmasymptomen of 
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
 

Nadere informatie : Geen gegevens beschikbaar 

 

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
12.1 Ecotoxiciteit 
 

Product 

Milieueffecten : Schadelijk voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 

 
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen. 
 

Toxiciteit voor vissen :  96 uren LC50 Pimephales promelas (Amerikaanse 
dikkopling): 22.5 mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

   96 uren LC50 Lepomis macrochirus (Zonnebaars): 45.8 
mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

   96 uren LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): 
45.8 mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  48 uren LC50 Daphnia magna (grote watervlo): 20.1 
mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

   96 uren LC50 Grasgarnaal (Palaemonetes vulgaris): 
171 mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
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   96 uren LC50 Mysid Shrimp (Mysidopsis bahia): 29.6 

mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

   48 uren NOEC Daphnia magna (grote watervlo): 1.08 
mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

Toxiciteit voor algen :  72 uren LC50 Alg (Scenedesmus subspicatus): 4.0 mg/l 
Proefstof: Product (berekend) 
 

Toxiciteit voor terrestrische 
organismen 

:  LD50 Wilde Eend: 1,941 mg/kg 
Proefstof: Product (berekend) 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen :  Glutaaraldehyde 
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): 0.8 
mg/l 
 

   Methanol 
96 h LC50: 15,400 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  Glutaaraldehyde 
48 h EC50: 0.35 mg/l 
 

   Methanol 
48 h EC50: > 10,000 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor algen :  Glutaaraldehyde 
72 h EC50: 0.6 mg/l 
72 h NOEC: 0.025 mg/l 
 

   Methanol 
72 h EC50: 22,000 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor bacteriën :  Glutaaraldehyde 
0.5 h EC20 Rioolwater micro-organismen: 15 mg/l 
Methode: OECD 209 
 

   Methanol 
> 1,000 mg/l 
Methode: OECD testrichtlijn 209 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen 
(Chronische toxiciteit) 

: Glutaaraldehyde 
97 d NOEC Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): 1.6 
mg/l 
 

  Methanol 
8.3 d NOEC: 7,900 mg/l 
 

Bestanddelen 
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Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. (Chronische 
toxiciteit) 

: Glutaaraldehyde 
21 d NOEC Daphnia magna (grote watervlo): 5 mg/l 
 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 

Product 

Biologische afbreekbaarheid :  Van het organische deel van dit mengsel mag worden 
verwacht dat het makkelijk biodegradeerd. 
 

 
Bestanddelen 

Biologische afbreekbaarheid : Glutaaraldehyde 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

  Methanol 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

 
12.3 Bioaccumulatie 

 
Product 

Bioaccumulatie : Dit preparaat of materiaal wordt niet geacht te 
bioaccumuleren. 

 
Bestanddelen 

Bioaccumulatie : Glutaaraldehyde 
Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 
 

 : Methanol 
Karper, Blootstellingstijd: 72 d, Bioconcentratiefactor (BCF): 1 
- 4.5, Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 
 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 

Product 

Deze stof is water oplosbaar en er wordt van verwacht dat het primair in het water blijft. 
 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Product 

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die 
men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
(vPvB) op niveaus van 0.1% of hoger. 
 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
 

Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
 

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke 
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afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de 
afvalverwerkende autoriteiten. 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of 
bodem. 
Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven 
verwijderen of verbranden. 
Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens 
plaatselijke voorschriften. 
Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden. 
 

Verontreinigde verpakking :  Verwijderen als ongebruikt product. 
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. 
Lege containers niet hergebruiken. 
 

Leidraad voor  Afval Code 
selectie 

:  Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit 
product wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de 
eindgebruiker de  meest geschikte Europese Afvalcatalogus 
Code bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid 
van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en 
fysische eigenschappen van het materiaal gegenereerd te 
bepalen om zodoende de juiste identificatie en 
afvalverwerkingsmethoden in overeenstemming met de 
geldende Europese (EU-richtlijn 2008/98 / EG) en de 
plaatselijke voorschriften te bepalen . 
 
 

 

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
 

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, etikettering 
en markeing in overeenstemming is  met de geselecteerde wijze van transport. 

 
Wegtransport (ADR/ADN/RID) 

14.1 VN-nummer: UN 3265 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 
(Glutaaraldehyde) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 8 
14.4 Verpakkingsgroep: II  
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Luchttransport (IATA) 

14.1 VN-nummer: UN 3265 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 
(Glutaaraldehyde) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 8 
14.4 Verpakkingsgroep: II  
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Zeetransport (IMDG/IMO) 

14.1 VN-nummer: UN 3265 
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14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 
(Glutaaraldehyde) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 8 
14.4 Verpakkingsgroep: II  
14.5 Milieugevaren: Nee 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

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: 
 

INTERNATIONALE REGELGEVING 
 

KOSHER 
Dit product is door de CHICAGO RABBINICAL COUNCIL gecertificeerd als KOOSJER/PAREVE voor 
gebruik gedurende het gehele jaar MET UITZONDERING VAN DE PAASDAGEN (PASCHA).  

 
NSF NON-FOOD VERBINDINGENREGISTRATIEPROGRAMMA (voormalige USDA-lijst met 
eigendomsstoffen & non-foodverbindingen): 
NSF Registration number for this product is: 143886  
Dit product is aanvaardbaar voor de behandeling van boilers, stoomleidingen, en/of koelsystemen (G7) 
waarbij noch het behandelde water noch de geproduceerde stoom in contact mag komen met eetbare 
producten in en rond voedselverwerkingsruimten.  

 
INTERNATIONAL CHEMICAL CONTROL LAWS 

 
 

CANADA  
Dit product bevat stof(fen) die vermeld staan op de Non-Domestic Substances List (NDSL) of niet voldoen 
aan de Canadian Environmental Protection Act (CEPA) en mogelijk een aanvullende beoordeling vereisen.  

 
United States TSCA Inventory  
Dit product is vrijgesteld onder TSCA en voorgeschreven onder FIFRA. De inerte stoffen staan op de 
Inventory List.  

 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
Waterverontreinigingsklasse 
(Duitsland) 

:  WGK 3 
Classificatie volgens VwVwS, Annex 4. 
 

 
 

FEDERAAL INSTITUUT VOOR RISICO INVENTARISATIE (BfR) AANBEVELING  
Acceptable Secties: In overeenstemming met aanbeveling BfR XXXVI In overeenstemming met aanbeveling 
BfR XXXVI/2  
Limietwaarde: 10 %  
Limietwaarde opmerking: product gebaseerd op droge vezel  

 
 
 

NATIONALE VOORSCHRIFTEN NEDERLAND 
 

ABM-RESULTAAT : B3 
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BIOCIDEREGISTRATIENUMMER

Nederland 12187 N(PT11, PT12) 
 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
 

Er is en chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof(fen) die in dit materiaal zit(ten), of voor 
het materiaal zelf. 

 

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE 

 
gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met 
 VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 

classificatie rechtvaardiging 

Acute toxiciteit 4, H302 Gebaseerd op productgegevens of beoordeling 

Acute toxiciteit 4, H332 Calculatiemethode 

Huidcorrosie/-irritatie 1B, H314 Calculatiemethode 

Ernstig oogletsel 1, H318 Calculatiemethode 

Ademhalingssensibilisatie 1, H334 Calculatiemethode 

Huidsensibilisering 1, H317 Calculatiemethode 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige 
blootstelling 3, H335 

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling 

Chronische aquatische toxiciteit 3, H412 Calculatiemethode 

Volledige tekst van de H-verklaringen 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H301 Giftig bij inslikken. 
H311 Giftig bij contact met de huid. 
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H330 Dodelijk bij inademing. 
H331 Giftig bij inademing. 
H334 Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of 

ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H370 Veroorzaakt schade aan organen. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Volledige tekst van andere afkortingen 

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; ASTM - 
Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, 
mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - 
Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; 
EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit 
verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen 
(Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; 
GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - 
Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting 
van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; 
ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen 
in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; 
ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor 
standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke 
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concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie 
(letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; 
n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op 
concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar 
effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor 
economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en 
vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse 
inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; 
REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - 
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - 
Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TCSI - Taiwanese inventarislijst 
van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het 
beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer 
bioaccumulatief 

 
Nadere informatie 

Bronnen van de 
basisinformatie aan de hand 
waarvan het 
veiligheidsinformatieblad is 
samengesteld 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
De hoofdreferenties en gegevensbronnen in de literatuur die 
mogelijk gebruikt zijn bij de beoordeling van de expert om dit 
Veiligheidsinformatieblad samen te stellen zijn: Europese 
richtlijnen/ directieven (inclusief (EC) nr. 1907/2006, (EC) No. 
1272/2008), leveranciersgegevens, internet, ESIS, IUCLID, 
ERIcards, niet-Europese officiële regulatoire gegevens en 
andere gegevensbronnen.  

 
Opgesteld door :  Regulatory Affairs 
 

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 
1 tiende en 0.001 = 1 duizendste. 
 
GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of gezondheidsinformatie 
voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het VIB. 
 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, 
opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of 
aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet 
zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, 
tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

 

Bijlage: Blootstellingscenario's 

 

Blootstellingsscenario: koelwaterbehandeling 

Life Cycle Stage :  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Gebruikssector :  SU4 Vervaardiging van voedingsmiddelen 

   SU5 Vervaardiging van textiel, leer en bont 

   SU6b Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 
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   SU6a Vervaardiging van hout en houtproducten 

   SU7 Drukken en reproduceren van opgenomen media 

   SU8 Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal 
(waaronder geraffineerde aardolieproducten) 

   SU9 Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 

   SU 10 Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen 
legeringen) 

   SU11 Vervaardiging van producten van rubber 

   SU12 Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door 
samenstelling of omvorming 

   SU13 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale 
producten, waaronder gips en cement 

   SU14 Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief 
legeringen 

   SU15 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines 
en apparaten 

   SU16 Vervaardiging van computers, elektronische en optische 
producten, elektrische apparatuur 

   SU17 Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere 
transportmiddelen voor algemeen gebruik 

   SU20 Gezondheidszorg 

   SU23 Elektriciteit, stoom, gas- en watervoorziening en 
afvalwaterzuivering 

   SU24 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 
 

bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: 

Categorie voor vrijkomen in het 
milieu 

:  ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen 
en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 

Dagelijkse hoeveelheid per plek :  1000 kg 

Type 
afvalwaterreinigingsinstallatie 

:  geen 

 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 
lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-
gespecialiseerde voorzieningen 

Tijdsduur van de blootstelling :  15 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  
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   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Tijdsduur van de blootstelling :  60 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens 

Tijdsduur van de blootstelling :  60 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC28 Handmatige onderhoud (reiniging en reparatie) van machines 

Tijdsduur van de blootstelling :  240 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 1 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

NALCO® 73500  

 

 20 / 21  

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Blootstellingsscenario: hulpstof voor papier processing dat achterblijft in het proceswater 

 

Life Cycle Stage :  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Gebruikssector :  SU6b Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 
 

bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: 

Categorie voor vrijkomen in het 
milieu 

:  ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen 
en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 

Dagelijkse hoeveelheid per plek :  1000 kg 

Type 
afvalwaterreinigingsinstallatie 

:  standaard STP 

 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 
lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-
gespecialiseerde voorzieningen 

Tijdsduur van de blootstelling :  15 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 3 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC2 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, 
beheerste blootstelling 

Tijdsduur van de blootstelling :  60 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 3 

huidbescherming :  Nee 
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ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Procescategorie :  PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens 

Tijdsduur van de blootstelling :  60 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging met 90% rendement is vereist 

 

 

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 3 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: 

Tijdsduur van de blootstelling :  240 min 

Operationele omstandigheden 
en maatregelen voor 
risicobeheer 

:  binnen  

   plaatselijke afzuiging is niet vereist  

Algemene ventilatie  Ventilatiesnelheid per uur: 3 

huidbescherming :  ja: zie sectie 8 

ademhalingsbescherming : Nee 
 
 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
CGW80007 Corrosion Inhibitor

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

CGW80007 Corrosion InhibitorProductnaam :

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producttype :

e-mail adres van de 
verantwoordelijke voor dit 
VIB

: paul.chapman2@bakerhughes.com

Aanbevolen gebruik :

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

Productcode : CGW80007

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Leverancier

Telefoonnummer : CHEMTREC Telefoonnummer voor noodgevallen (NL): +31 858880 596
CHEMTREC Emergency Telephone outside UK: +44 870 820 0418
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Telefoon: +31 30-274 8888 
(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 
vergiftigingen)

Baker Hughes
Kirkby Bank Road,
Knowsley Industrial Park,
Liverpool,
L33 7SY, UK

Tel: +44 (0)151 545 3899
Fax: +44 (0)151 547 3590

Vloeistof.

Versie

1

Corrosie inhibitor

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 -
Nederland

Classificatie Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
C; R34
R52/53

:

:Risico's voor de 
gezondheid

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.  Schadelijk bij opname door de mond.
Veroorzaakt brandwonden.

:Milieugevaren Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

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

Productomschrijving : Mengsel

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.

Skin Corr. 1B, H314
Carc. 2, H351
Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)
Aquatic Chronic 2, H411

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 1/15



CGW80007 Corrosion Inhibitor

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 -
Nederland

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Gevaarsymbolen :

Signaalwoord :

Gevarenaanduidingen :

Preventie :

Voorzorgsmaatregelen

Reactie :

Opslag :

Verwijdering :

Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  Draag beschermende 
handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): nitril Handschoenen.  Draag oog- of 
gelaatsbescherming: Aanbevolen: Veiligheidsbril. en  gelaatscherm.  Draag 
beschermende kleding.  Voorkom lozing in het milieu.

NA INADEMING:  De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 
gemakkelijk kan ademen.  Raadpleeg onmiddellijk een 
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.  NA INSLIKKEN:  Raadpleeg 
onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.  GEEN braken 
opwekken.  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):  Verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken.  Spoel de huid af met water of neem een douche.
Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.  BIJ 
CONTACT MET DE OGEN:  Raadpleeg onmiddellijk een 
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Achter slot bewaren.

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale 
en internationale regelgeving.

2.3 Andere gevaren

Stof voldoet aan criteria 
voor PBT overeenkomstig 
Verordening (EG) nr.
1907/2006, Bijlage XIII

Niet van toepassing.

P: Niet beschikbaar. B: Niet beschikbaar. T: Niet beschikbaar.

Stof voldoet aan criteria 
voor zPzB 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr.
1907/2006, Bijlage XIII

Niet van toepassing.

zP: Niet beschikbaar. zB: Niet beschikbaar.

GHS05      GHS08      GHS09 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Gevaarlijke bestanddelen : pyridinium, 1-(fenylmethyl)-, ethylmethylderivaten, chloriden
thioureum

Aanvullende 
etiketonderdelen

: Niet van toepassing.

Bijlage XVII - Beperkingen 
met betrekking tot de 
productie, het op de markt 
brengen en het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke 
stoffen, mengsels en 
producten

: Niet van toepassing.

Voorzorgsmaatregelen 
(Code)

: P201, P280, P273, P304 + P340 + P310, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + 
P353 + P310, P305 + P310, P405, P501

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 2/15



CGW80007 Corrosion Inhibitor

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 -
Nederland

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
:Overige gevaren die niet 

leiden tot classificatie
Geen bekend.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Identificatiemogelijkheden 67/548/EEGProduct- /
ingrediëntennaam

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

pyridinium, 1-
(fenylmethyl)-,
ethylmethylderivaten,
chloriden

EG: 272-695-0 ≥10 -
<25

C; R34 Skin Corr. 1B, H314 [1]

CAS-nummer:
68909-18-2

N; R50/53 Aquatic Chronic 1, H410

thioureum EG: 200-543-5 ≥3 - <5 Carc. Cat. 3; R40 Acute Tox. 4, H302 [1]

CAS-nummer: 62-56-6 Repr. Cat. 3; R63 Carc. 2, H351
Index: 612-082-00-0 Xn; R22 Repr. 2, H361d 

(Ongeboren kind)
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411

Alcohols, C8-10,
ethoxylated

CAS-nummer:
71060-57-6

≥1 - <3 Xi; R36/38 Acute Tox. 4, H302 [1]

Eye Dam. 1, H318

propaan-2-ol REACH #:
01-2119457558-25

≥1 - <3 F; R11 Flam. Liq. 2, H225 [1] [2]

EG: 200-661-7 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319
CAS-nummer: 67-63-0 R67 STOT SE 3, H336
Index: 603-117-00-0

quaternaire 
ammoniumverbindingen,
benzyl-
C12-14-alkyldimethyl-,
chloriden

REACH #:
01-2119970550-39

≥0.3 -
<1

Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [1]

EG: 939-350-2 C; R34 Skin Corr. 1B, H314
CAS-nummer: .
68424-85-1 (outside EU)

N; R50 Aquatic Acute 1, H400

Zie rubriek 16 voor 
de volledige tekst 
van de R-zinnen die 
hierboven worden 
vermeld.

% naar 
gewicht TypeVerordening (EG) nr.

1272/2008 [CLP]

Classificatie

Zie Rubriek 16 voor de 
volledige tekst van de 
H-zinnen die 
hierboven staan 
vermeld.

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[5] Een even zorgwekkende stof

Type

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van 
toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond 
daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Mengsel:3.2 Mengsels

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 3/15



CGW80007 Corrosion Inhibitor

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 -
Nederland

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Spoel de mond met water.  Als het slachtoffer het 
materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine 
hoeveelheden water drinken.  Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan 
laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt.  Brandwonden door 
chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld.  Plaats in 
stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon 
bewusteloos is.  Zorg dat luchtwegen vrij blijven.

Huidcontact

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Spoel de ogen onmiddellijk met ruime 
hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.
Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.  Blijf ten minste 15 minuten 
spoelen.  Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden 
behandeld.

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid 
water.  Verwijder verontreinigde kleding en schoenen.  Was verontreinigde kleding 
grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.  Blijf ten minste 15 
minuten spoelen.  Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een 
arts worden behandeld.  Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken.  Maak 
schoenen grondig schoon voor hergebruik.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht.
Houd de persoon warm en rustig.  Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of 
als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of 
zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.  Dit kan gevaarlijk zijn voor 
degene die mond-op-mondbeademing toepast.  Plaats in stabiele zijligging en roep 
onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.  Zorg dat 
luchtwegen vrij blijven.  Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand 
kunnen symptomen met vertraging optreden.  Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur 
lang onder medisch toezicht blijven.

Aantekeningen voor arts Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met 
vertraging optreden.  Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch 
toezicht blijven.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

:

Bescherming van eerste-
hulpverleners

: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of 
in geval van onvoldoende training.  Als vermoed wordt dat nog steeds dampen 
aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke 
ademhalingsapparatuur dragen.  Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-
mondbeademing toepast.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de 
ademhalingswegen.  Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de 
gezondheid opleveren.  Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging 
optreden.

Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.:Inslikken

Huidcontact : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.:Oogcontact

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Huidcontact

Inslikken

Inademing Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  gereduceerd foetal gewicht 
verhoging in foetale dood  misvormingen aan het skelet

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  maagpijnen  gereduceerd foetal 
gewicht  verhoging in foetale dood  misvormingen aan het skelet

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn of irritatie  roodheid 
blaarvorming kan voorkomen  gereduceerd foetal gewicht  verhoging in foetale 
dood  misvormingen aan het skelet

:

:

:

Oogcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn  tranenvloed  roodheid

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
Specifieke behandelingen Niet beschikbaar.:

Blussen met water spuitnevel.

5.1 Blusmiddelen

Geen bekend.

Geschikt :

Niet te gebruiken :

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Speciale 
blootstellingsrisico's

: Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.  Deze stof is 
toxisch voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen.  Met dit materiaal 
verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het 
oppervlaktewater, riool of afvoer terechtkomt.

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het 
incident te verwijderen.  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op 
persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
kooldioxide
koolmonoxide
stikstofoxiden
zwaveloxiden

:Gevaarlijke thermische 
ontledingsproducten

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden

: Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Niet beschikbaar.:Extra informatie

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

5.3 Advies voor brandweerlieden 

6.2 
Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.1 Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen,
beschermde uitrusting en 
noodprocedures

Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar 
gemorst is.  Benader de uitstoot met de wind in de rug.  Vermijd toegang tot riolen,
waterwegen, kelders of gesloten ruimten.  Voer weggelekt materiaal af naar een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt.  Neem gemorst preparaat op met 
niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of 
diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de 
plaatselijke voorschriften.  Af laten voeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met 
zich meebrengen als het gemorste product.  Opmerking: Zie Rubriek 1 voor 
contactadressen in noodgevallen en Rubriek 13 voor afvalververwijdering.

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

:

: Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees 
dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte 
materialen.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.  Informeer de 
betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,
waterwegen, bodem of lucht).  Watervervuilend materiaal.  Dit product kan 
schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.  Gelekte/
gemorste stof opruimen.

Uitgebreid morsen :

Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar 
gemorst is.  Verdun met water en dweil op, of absorbeer met een inert droog 
materiaal en breng over in een daartoe bestemde afvalbak.  Af laten voeren door 
een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

Gering morsen :

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.4 Verwijzing naar andere 
rubrieken

: Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting 
en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het 
mengsel

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Opslag

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,
drinken en roken verboden worden.  Werknemers moeten hun handen en gezicht 
wassen alvorens te eten, drinken en roken.  Verwijder verontreinigde kleding en 
beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat.  Zie ook Rubriek 8 voor 
aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.  Bewaar het product 
in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van onverenigbare 
stoffen (zie paragraaf 10).  Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot 
aan gebruik.  Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden 
afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.  Niet 
opslaan in verpakkingen zonder etiket.  Neem passende maatregelen om 
verspreiding in het milieu te voorkomen.

:

:

Aanbevolen 
Verpakkingsmaterialen

: Gebruik de oorspronkelijke verpakking.

7.3 Specifiek eindgebruik : Corrosie inhibitor

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

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

Product- /ingrediëntennaam Grenswaarden voor blootstelling

Aanbevolen monitoring 
procedures

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring 
van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de 
effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak 
van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen.  Voor 
methoden om de blootstelling aan chemische stoffen door inademing te bepalen en 
nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen dient u de Europese 
Norm EN 689 te raadplegen.

propaan-2-ol Nationale MAC-lijst (Nederland, 2/1997).
  TGG: 650 mg/m³ 8 uren.

:

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

8.1 Controleparameters

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.  Informatie wordt verstrekt op basis van het 
typisch te verwachten gebruik van het product.  Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van 
bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de 
blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

propaan-2-ol DNEL Langetermijn 
Dermaal

888 mg/kg 
bw/dag

Werknemers Systemisch

DNEL Langetermijn 
Inademing

500 mg/m³ Werknemers Systemisch

Product- /ingrediëntennaam Blootstelling Waarde Populatie Effecten

PNEC's

DNEL's/DMEL's

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

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beheersing van 
beroepsmatige blootstelling

: Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel 
ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische 
controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of 
wettelijke grenswaarden te houden.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 
grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.
Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 
kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 
gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 
de werkplek bevinden.

:Hygiënische maatregelen

Bescherming van de 
ademhalingswegen

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed 
passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat 
voldoet aan een goedgekeurde standaard.  De keuze van een masker moet 
gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product 
en de limieten voor veilig werken van het type masker.  Aanbevolen:
halfgelaatsmasker en filter voor zure gassen (type E)

:Bescherming van de 
handen

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 
van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 
resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374.

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan 
spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor 
de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard.
Aanbevolen: Veiligheidsbril. en  gelaatscherm

:Bescherming van de ogen

Bescherming van de huid : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 
van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Chemicaliënbestendige handschoenen: nitril Handschoenen

pyridinium, 1-(fenylmethyl)-,
ethylmethylderivaten, chloriden

Zoetwater 0.00047 mg/l -

Zeewater 0.000047 mg/l -

Zoetwatersediment 0.295 mg/kg wwt -

Zeewatersediment 0.0295 mg/kg wwt -

Bodem 0.239 mg/kg wwt -

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0.61 mg/l -

propaan-2-ol Zoetwater 140.9 mg/l -

Marien(e) 140.9 mg/l -

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2251 mg/l -

Sediment 552 mg/kg -

Bodem 28 mg/kg -

Secundaire vergiftiging 160 mg/kg -

Product- /ingrediëntennaam Detail compartiment Waarde Detailmethode

Individuele beschermingsmaatregelen
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 
milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau.

:Beheersing van 
milieublootstelling

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smelt-/vriespunt

Beginkookpunt en 
kooktraject

Dampspanning

Dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

Vloeistof.

<-8°C (<17.6°F)

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Karakteristiek.Geur

pH

Rood. / Bruin.Kleur

Verdampingssnelheid 
(butylacetaat = 1)

Niet beschikbaar.

Vlampunt Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Viscositeit Kinematisch (38°C): <10 cSt
Kinematisch (40°C): <10 cSt

Niet beschikbaar.Geurdrempelwaarde

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water

Bovenste/onderste 
ontvlambaarheids- of 
explosiegrenswaarden

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niet beschikbaar.Oxiderende 
eigenschappen

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vloeipunt : Niet beschikbaar.

Soluble in water

1.04 tot 1.11 (16°C)Relatieve dichtheid :

Niet beschikbaar.

:

Zelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar.:

9.2 Overige informatie

Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar.

Ontvlambaarheid (vast, gas) Kan ontbrandbaar zijn bij hoge temperaturen.

10.4 Te vermijden 
omstandigheden

Vermijd vrijkomen in het milieu.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Het product is stabiel.10.2 Chemische stabiliteit :

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke 
reacties

: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 
gevaarlijke reacties optreden.

10.1 Reactiviteit : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.6 Gevaarlijke 
ontledingsproducten

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen 
gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Geen specifieke gegevens.

:

10.5 Chemisch op elkaar 
inwerkende materialen

:

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

Product- /
ingrediëntennaam

Resultaat

pyridinium, 1-(fenylmethyl)-,
ethylmethylderivaten,
chloriden

LD50 Oraal Rat 50.1 mg/kg -

thioureum LDLo Ongerapporteerd Mens -
Mannelijk

147 mg/kg -

Alcohols, C8-10, ethoxylated LD50 Oraal Rat 2700 mg/kg -
propaan-2-ol LD50 Oraal Rat 5000 mg/kg -

LD50 Oraal Rat 5045 mg/kg -
quaternaire 
ammoniumverbindingen,
benzyl-
C12-14-alkyldimethyl-,
chloriden

LD50 Oraal Rat 426 mg/kg -

Soorten Dosis Blootstelling

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.
Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

Product- /ingrediëntennaam Categorie Wijze van 
blootstelling

Doelorganen

propaan-2-ol Categorie 3 Niet van 
toepassing.

Narcotische 
werking

Niet beschikbaar.

Schattingen van acute toxiciteit

Oraal 11111.8 mg/kg

Route ATE (schatting van acute toxixiteit)-
waarde
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de 
ademhalingswegen.  Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de 
gezondheid opleveren.  Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging 
optreden.

Inslikken : Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.:Huidcontact

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Algemeen : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.  Kankerrisico hangt af van de duur en 
mate van blootstelling.

:Kankerverwekkendheid

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Niet beschikbaar.:Interactieve effecten

Effecten op de 
vruchtbaarheid

Effecten op de 
ontwikkeling

Teratogeniciteit :

:

:

Inademing : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  gereduceerd foetal gewicht 
verhoging in foetale dood  misvormingen aan het skelet
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  maagpijnen  gereduceerd foetal 
gewicht  verhoging in foetale dood  misvormingen aan het skelet

:Inslikken

Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn of irritatie  roodheid 
blaarvorming kan voorkomen  gereduceerd foetal gewicht  verhoging in foetale dood 
misvormingen aan het skelet
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  pijn  tranenvloed  roodheid:Oogcontact

: Niet beschikbaar.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten

Mogelijke vertraagde 
effecten

:

:

Mogelijke directe effecten

Mogelijke vertraagde 
effecten

:

:

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Overige informatie

Informatie over 
waarschijnlijke 
blootstellingsrouten

: Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit : Deze stof is toxisch voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.6 Andere schadelijke 
effecten

:

12.4 Mobiliteit in de bodem Niet beschikbaar.:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

PBT : Niet van toepassing.

P: Niet beschikbaar. B: Niet beschikbaar. T: Niet beschikbaar.

zPzB : Niet van toepassing.

zP: Niet beschikbaar. zB: Niet beschikbaar.

thioureum Acuut EC50 4800 µg/l Zoetwater Algen - Scenedesmus abundans 96 uren
Acuut LC50 9000 tot 18000 µg/l 
Zoetwater

Daphnia - Daphnia magna 48 uren

propaan-2-ol Acuut LC50 9714 mg/l Zoetwater Daphnia 24 uren
Acuut LC50 9640 mg/l Zoetwater Vis 96 uren

Product- /
ingrediëntennaam

SoortenResultaat Blootstelling

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

LogPow BCF Potentieel

12.3 Bioaccumulatie

Product- /
ingrediëntennaam

thioureum -1.08 2 laag
propaan-2-ol 0.05 - laag

Product- /
ingrediëntennaam

Halfwaardetijd in water Fotolyse

propaan-2-ol - - Gemakkelijk
quaternaire 
ammoniumverbindingen,
benzyl-C12-14-alkyldimethyl-
, chloriden

- - Gemakkelijk

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van 
gevaarlijke afvalstoffen.

Gevaarlijke Afvalstoffen :

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct 
bevatten.  Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Laat overtollige en 
niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle 
bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 
wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 
andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Vermijd verspreiding 
van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met 
bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 
1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de 
Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Verpakking

Verwijderingsmethoden :

Speciale 
voorzorgsmaatregelen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 
mogelijk is.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Wees voorzichtig met het 
hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of 
omgespoeld zijn.  Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

13.2 Extra informatie

ADR/RID-klasse

Internationale transportregelgeving

Bijtende zure organische 
vloeistof, n.e.g. (quaternary 
ammonium salts)

8 III

IMDG-klasse Bijtende zure organische 
vloeistof, n.e.g. (quaternary 
ammonium salts)

8 III

Bijtende zure organische 
vloeistof, n.e.g. (quaternary 
ammonium salts)

UN3265IATA klasse 8

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

8Bijtende zure organische 
vloeistof, n.e.g. (quaternary 
ammonium salts)

IIIUN3265

Wettelijk 
verplichte 
informatie

14.1 VN-
nummer

14.2 Vervoersnaam 14.3 
Transportgevarenklasse

(n)

14.4 PG* Etiket

III

UN3265

UN3265

ADN-klasse

PG* : Verpakkingsgroep

Extra informatie

De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van 
hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.

Hazchem-code
2X

De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van 
hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.

ADR/RID-klasse

ADN-klasse

Wettelijk 
verplichte 
informatie

14.5 
Milieugevaren

Ja.

Ja.

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 12/15
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
-

-

IMDG-klasse

IATA klasse

Ja.

Nee.

14.6 Bijzondere voorzorgen 
voor de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk 
overeenkomstig bijlage II 
bij MARPOL 73/78 en de 
IBC-code

Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 
altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 
betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 
calamiteit.

: Niet beschikbaar.

:

Nationale regelgeving

Overige EU-regelgeving

Europese inventaris : Niet bepaald.

: Niet vermeld

: Niet vermeld

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Product- /
ingrediëntennaam

Naam lijst Naam op lijst Classificatie Opmerkingen

thioureum Reproductietoxische 
stoffen (Nederland)

thioureum;
thiocarbamide

Dev.
development 
category 3

-

Niet van toepassing.Bijlage XVII -
Beperkingen met 
betrekking tot de 
productie, het op de 
markt brengen en het 
gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten

:

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zwarte lijst van stoffen 
(76/464/EEG)

Lijst van prioritaire 
stoffen (793/93/EEG)

Seveso directief

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

Gevaarscriteria

Categorie

E2: Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 13/15
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RUBRIEK 15: Regelgeving
Emissiebeleid water 
(ABM)

: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn 
voor het aquatisch milieu.  Saneringsinspanning: A

15.2 
Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen 
vereist zijn.

:

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Montreal protocol (Annex A, B, C, E)

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde 
toestemming)

Niet vermeld.

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

16.3 Belangrijke 
literatuurreferenties en 
informatiebronnen

: Niet beschikbaar.

16.1 Revisiecommentaar : Niet beschikbaar.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

RUBRIEK 16: Overige informatie

:16.5 Volledige tekst van 
afgekorte H-zinnen

16.2 Afkortingen en 
acroniemen

: ATE = Acuut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening 
(EG) No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer

16.4 Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 
[CLP/GHS]

Classificatie Rechtvaardiging

Skin Corr. 1B, H314 Kalkulatiemethode
Carc. 2, H351 Kalkulatiemethode
Repr. 2, H361d (Ongeboren kind) Kalkulatiemethode
Aquatic Chronic 2, H411 Kalkulatiemethode

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H361d  (Unborn child) Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.

Skin Corr. 1B, H314
Carc. 2, H351
Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)
Aquatic Chronic 2, H411

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 14/15
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Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 -
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RUBRIEK 16: Overige informatie

Datum van uitgave/ Revisie 
datum

Versie

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze 
materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven 
datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring 
gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.

Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

Datum vorige uitgave

:

:

:

R11- Licht ontvlambaar.
R40- Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R63- Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R22- Schadelijk bij opname door de mond.
R34- Veroorzaakt brandwonden.
R36- Irriterend voor de ogen.
R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid.
R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch 
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu 
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch 
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

:16.5 Volledige tekst van 
afgekorte R-zinnen

Volledige tekst van 
indelingen [Richtlijn 
gevaarlijke stoffen/Richtlijn 
gevaarlijke preparaten]

: F - Licht ontvlambaar
Carc. Cat. 3 - Carcinogeen categorie 3
Repr. Cat. 3 - Toxisch voor de voortplanting categorie 3
C - Bijtend
Xn - Schadelijk
Xi - Irriterend
N - Milieugevaarlijk

16.6 Opleidingsadviezen : Niet beschikbaar.

23 augustus 2016

Geen vorige validatie

1

Volledige tekst van 
indelingen [CLP/GHS]

:

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen.

Acute Tox. 4, H302 ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4
Aquatic Acute 1, H400 ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1
Aquatic Chronic 1, H410 AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

1
Aquatic Chronic 2, H411 AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 

2
Carc. 2, H351 KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2
Eye Dam. 1, H318 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1
Eye Irrit. 2, H319 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2
Flam. Liq. 2, H225 ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2
Repr. 2, H361d (Unborn 
child)

VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Ongeboren kind) -
Categorie 2

Skin Corr. 1B, H314 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B
STOT SE 3, H336 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ 

EENMALIGE BLOOTSTELLING (Narcotische werking) -
Categorie 3

16.7 Verdere informatie

Datum van uitgave/Revisie datum : 23 augustus 
2016

Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie Versie : 1 15/15
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RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ 
ONDERNEMING 

 
 
1.1 Productidentificatie: Cortron™ CK990-G  
Type stof Mengsel 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:  
 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: Corrosieremmers 

 
Aanbevolen beperkingen voor 
gebruik 

: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: 
 

BEDRIJFSGEGEVENS  IDENTIFICATIE VAN HET LOKALE BEDRIJF 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TEL: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO NETHERLANDS B.V. 
IR. G. TJALMAWEG 1 

2342 BV OEGSTGEEST 
TEL: +31 (0)71-5241100 

 
Neem voor informatie over de productveiligheid contact op met msdseame@nalco.com 

 
1.4 Telefoonnummer voor 
noodgevallen: 

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees 
+32-(0)3-575-0330 Nederland 
030 2748888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te 
informeren bij acute vergiftigingen) NVIC 

 
 
 
Datum van samenstelling/herziening: 30.04.2016  
Versienummer: 1.0 

 
 

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Acute toxiciteit, Categorie 4  H302  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2  H315  
Ernstig oogletsel, Categorie 1  H318  
Huidsensibilisering, Categorie 1  H317  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, 
Categorie 2 

 H373  

Acute aquatische toxiciteit, Categorie 1  H400  
Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 2  H411  
 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Gevarenpictogrammen :  

  
 

 

 

Signaalwoord : Gevaar 
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Gevarenverklaringen 
 

: H302 Schadelijk bij inslikken. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie 

veroorzaken. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij 

langdurige of herhaalde blootstelling. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende 

organismen, met langdurige gevolgen. 
 

Voorzorgsmaatregelen 
 

: Preventie:  
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet 

inademen. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen/ 

oogbescherming/ gelaatsbescherming 
dragen. 

Maatregelen:  
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een 

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De 
mond spoelen. 

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel 
water wassen. 

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

 
   
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 
  Ethyleenglycol 
  C9-11 alcohols, ethoxylated, phosphoric acid ester, neutralized with imidazoline, 
  Quaternair ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- alkyldimethyl, chlorides 
  Tall-olie, deta imidazoline acetaten 
  2-Mercaptoethyl alcohol 
  Methanol 
 
 

2.3 Andere gevaren 

Niets bekend. 
 

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
3.2 Mengsels 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EG-Nr. 

REACH Nummer 

Indeling 
(VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Concentratie 
[%] 

Ethyleenglycol 107-21-1 
203-473-3 

01-2119456816-28 

 

Acute toxiciteit Categorie 4; H302 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde 

blootstelling Categorie 2; H373 

 

5 - < 10 

C9-11 alcohols, ethoxylated, 
phosphoric acid ester, 

neutralized with imidazoline, 

405213-59-4 
 

 

Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1; 
H318 

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315 

 

5 - < 10 
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Quaternair ammonium 
verbindingen, benzyl -C12-C16- 

alkyldimethyl, chlorides 

68424-85-1 
270-325-2 

 

Acute toxiciteit Categorie 4; H302 
Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B; H314 

Ernstig oogletsel Categorie 1; H318 
Acute aquatische toxiciteit Categorie 1; 

H400 
Chronische aquatische toxiciteit Categorie 

1; H410 

 

3 - < 5 

Tall-olie, deta imidazoline 
acetaten 

68140-11-4 
268-774-4 

 

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315 
Ernstig oogletsel Categorie 1; H318 

Huidsensibilisering Sub-categorie 1A; H317 
Acute aquatische toxiciteit Categorie 1; 

H400 
Chronische aquatische toxiciteit Categorie 

1; H410 

 

3 - < 5 

2-Mercaptoethyl alcohol 60-24-2 
200-464-6 

01-2119517582-41 

 

Acute toxiciteit Categorie 3; H301 
Acute toxiciteit Categorie 3; H331 
Acute toxiciteit Categorie 2; H310 

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315 
Ernstig oogletsel Categorie 1; H318 

Huidsensibilisering Sub-categorie 1B; H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde 

blootstelling Categorie 2; H373 
Chronische aquatische toxiciteit Categorie 

1; H410 

 

1 - < 2.5 

Methanol 67-56-1 
200-659-6 

01-2119433307-44 

 

** Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2; 
H225 

Acute toxiciteit Categorie 3; H301 
Acute toxiciteit Categorie 3; H331 
Acute toxiciteit Categorie 3; H311 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige 
blootstelling Categorie 1; H370 

 

0.25 - < 0.5 

Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :  
2-Butoxyethanol 111-76-2 

203-905-0 
01-2119475108-36 

 

Acute toxiciteit Categorie 4; H302 
Acute toxiciteit Categorie 4; H332 
Acute toxiciteit Categorie 4; H312 

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315 
Oogirritatie Categorie 2; H319 

 

0.5 - < 1 

 
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 

 

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing :  Overbrengen naar de frisse lucht. 
Symptomatisch behandelen. 
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bij aanraking met de huid :  Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 
15 minuten. 
Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. 
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. 
Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de ogen :  Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 

Bij inslikken :  Mond spoelen. 
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Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. 
 

Bescherming van EHBO'ers :  Beoordeel in een noodsituatie het gevaar voordat u actie 
onderneemt. Zorg ervoor dat u zelf niet het risico loopt om 
gewond te raken. Neem in geval van twijfel contact op met 
hulpverleners.De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. 

 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen. 
 
 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Behandeling : Symptomatisch behandelen. 
 

 

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen :  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 
Filmvormend schuim op waterbasis (AFFF). 
Droogpoeder 
Alcoholbestendig schuim 
Kooldioxide (CO2) 

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

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

:  Niet ontvlambaar of brandbaar. 

 
Gevaarlijke 
verbrandingsproducten 

:  Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn: 
Koolstofoxiden 
Stikstofoxiden (NOx) 
Zwaveloxiden 
Oxides van fosfor 

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

:  Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  

 
Nadere informatie :  Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet 

naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd 
bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke 
regelgeving. Bij brand en/of explosie inademen van rook 
vermijden.  

 
 

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Advies voor andere personen 
dan de hulpdiensten 

:  Zorg voor voldoende ventilatie. 
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst 
materiaal/lek. 
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en 
ogen. 
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Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde 
moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden 
gedragen. 
Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd 
door daarvoor opgeleid personeel. 
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. 
 

Advies voor de hulpdiensten :  Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het 
gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in 
Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen :  Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. 
 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden :  Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare 
absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, 
diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor 
verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie 
paragraaf 13). 
Sporen wegspoelen met water. 
Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal indammen of 
anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een waterweg 
terecht komt. 
 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 

 

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG 

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

Advies voor veilige hantering :  Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet inslikken. 
Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. 
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het 
werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen 
gebruiken met voldoende ventilatie.  

 
Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 

betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het 
werken met dit product het gezicht, de handen en 
blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte 
faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en 
het lichaam in geval van contact- of spatgevaar.  

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

Eisen aan opslagruimten en 
containers 

:  Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van 
daarvoor geschikte etiketten. Vermijd direct zonlicht. Bij 
temperaturen hoger dan 30'C onderdeel van dit product kan 
veroorzaken leidt tot de productie van H2S  
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Geschikt materiaal :  PVC, Nylon, Teflon, Polyethyleen met hoge dichtheid, 
Polypropyleen, Kalrez, EPDM, Roestvast staal 316L, Koolstofstaal 
C1018 
 
 

Ongeschikt materiaal :   
 
Neopreen, Fluorelastomeer 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik :  Corrosieremmers 
 

 
 

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 

Grenzen blootstelling in beroep 

Bestanddelen CAS-Nr. Type van de 
waarde (Wijze van 
blootstelling) 

Controleparameters Basis 

Ethyleenglycol 107-21-1 TGG-8 uur (Damp) 52 mg/m3 NL WG 
   TGG-15 min 

(Damp) 
104 mg/m3 NL WG 

   TGG-8 uur 
(Druppels) 

10 mg/m3 NL WG 

2-Butoxyethanol 111-76-2 TGG-8 uur 100 mg/m3 NL WG 
   TGG-15 min 246 mg/m3 NL WG 
Methanol 67-56-1 TGG-8 uur 133 mg/m3 NL WG 

 
DNEL 

Ethyleenglycol : Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  106 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  35 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn-lokaal 
Waarde:  35 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Consumenten 
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  53 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Consumenten 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
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Waarde:  7 mg/m3 
 

Tall-olie, deta imidazoline 
acetaten 

: Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  0.21 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  1.47 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Consumenten 
Blootstellingsroute: Inslikken 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  0.125 ppm 
 

Methanol : Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-systemisch 
 40 mg/kg 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten 
Waarde:  40 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  40 mg/cm2 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten 
Waarde:  260 mg/m3 
 

2-Butoxyethanol : Eindgebruik: Consumenten 
Blootstellingsroute: Inslikken 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische 
effecten 
Waarde:  3.2 ppm 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
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Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-systemisch 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-systemisch 
Waarde:  663 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-lokaal 
Waarde:  246 mg/m3 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Huid 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
 

  Eindgebruik: Werknemers 
Blootstellingsroute: Inademing 
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: lange termijn - systemisch 
Waarde:  98 mg/m3 
 

 
PNEC 

Ethyleenglycol : Zoetwater 
Waarde:  10 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  1 mg/l 
 

  Water 
Waarde:  10 mg/l 
 

  Periodieke uitgave 
Waarde:  10 mg/l 
 

  Zoetwater afzetting 
Waarde:  20.9 mg/kg 
 

  Water 
Waarde:  1995.5 mg/l 
 

  Bodem 
Waarde:  1.53 mg/kg 
 

Tall-olie, deta imidazoline 
acetaten 

: Zoetwater 
Waarde:  0.00686 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  0.02 mg/l 
 

  Water 
Waarde:  0.0018 mg/l 
 

  Zoetwater afzetting 
Waarde:  0.136 mg/kg 
 

  Zeeafzetting 
Waarde:  5.474 mg/kg 
 

  Bodem 
Waarde:  0.0232 mg/kg 
 

  Water 
Waarde:  5.57 mg/kg 
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Methanol : Zoetwater 
Waarde:  154 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  15.4 mg/l 
 

  Intermitterend gebruik/intermitterende emissie 
Waarde:  1540 mg/l 
 

  Sediment 
Waarde:  570.4 mg/kg 
 

  Bodem 
Waarde:  23.5 mg/kg 
 

  Rioolwaterbehandelingsinstallatie 
Waarde:  100 mg/l 
 

2-Butoxyethanol : Zoetwater 
Waarde:  8.8 mg/l 
 

  Zeewater 
Waarde:  0.88 mg/l 
 

  Water 
Waarde:  9.1 mg/l 
 

  Zoetwater afzetting 
Waarde:  8.14 mg/kg 
 

  Water 
Waarde:  463 mg/l 
 

  Sediment 
Waarde:  34.6 mg/kg 
 

  Bodem 
Waarde:  2.8 mg/kg 
 

  Waarde:  20 mg/kg 
Andere voorwaarden 
 

 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geschikte technische beheersinstrumenten 

Effectief afzuigventilatiesysteem. 
Houdt de concentraties in de lucht beneden de nationale grenswaarden. 

 
Individuele beschermingsmaatregelen 

Hygiënische maatregelen :  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 
betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.Verontreinigde 
kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.Na het werken 
met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid 
grondig wassen.Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel 
uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van 
contact- of spatgevaar. 

 
Bescherming van de ogen / 
het gezicht  (EN 166) 

:  ruimzichtbril 
Gelaatsscherm 
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Bescherming van de handen  

(EN 374) 

:  Aanbevolen preventieve huidbescherming 
Handschoenen 
Nitrilrubber 
butylrubber 
Doorbreektijd: 1-4 uur 
Raadpleeg een leverancier voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor de passende dikte (afhankelijk 
van het type handschoen en zijn voorgenomen gebruik). 
 
Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij 
tekenen van degradatie of chemische doorbraak. 

 
 
Huid- en 
lichaamsbescherming  (EN 
14605) 

:  Draag geschikte beschermende kleding. 

 
Bescherming van de 
ademhalingswegen  (EN 
143, 14387) 

:  Wanneer ademhalingsrisico’s niet vermeden kunnen worden 
of afdoende beperkt worden door het nemen van technische 
maatregelen, methoden of procedures met betrekking tot 
arbeidsorganisatie, overweeg dan het gebruik van 
gecertificeerde ademhalingsbeschermingsapparatuur die 
voldoen aan de EU vereisten (89/656/EEC, 89/686/EEC), pf 
equivalent met filter type: 
A-P 

 
Beheersing van milieublootstelling 

Algemeen advies :  Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten 
 

 

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen : vloeibaar 

Kleur :  helder 

Geur :  kenmerkend 

Vlampunt : > 100 °C 
 

pH : 4 - 5, 1 - 10 % 
(als waterige oplossing)  

Geurdrempelwaarde :  Geen gegevens beschikbaar 

Smelt-/vriespunt : vloeipunt: < -7 °C 

Beginkookpunt en 
kooktraject 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdampingssnelheid :  Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast, gas) :  Geen gegevens beschikbaar 

Bovenste explosiegrens : 18.0 %(V) 
 

Onderste explosiegrens : 2.3 %(V) 
 

Dampspanning : 23.0 hPa (20 °C) 
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Relatieve dampdichtheid : 3.51 (Lucht = 1)    

Relatieve dichtheid : 1.007 - 1.037 (20 °C)   

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water : oplosbaar  

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : > 295 °C  
 

Thermische ontleding :  Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit 

Viscositeit, dynamisch : 25.9 mPa.s (20 °C) 
 

Viscositeit, kinematisch : 13.2 mm2/s (40 °C) 
 

Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing  

Oxiderende eigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar 

9.2 Overige informatie 

 
 

VOS : 12.88 %VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag 
worden gebruikt op houtoppervlakken 

  12.88 %VOS-gehalte zonder water 

 
 
 

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
10.1 Reactiviteit 

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. 

10.2 Chemische stabiliteit 

Bij temperaturen boven de 30°C kan de ontleding van een stof in dit product de vorming van 
waterstofsulfide (H2S) veroorzaken 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties :  Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke 
reacties waargenomen. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden 
omstandigheden 

: Extreme temperaturen 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen :  Sterke basen 
Sterke zuren 
Sterke oxidatiemiddelen 
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10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn: 
Koolstofoxiden 
Stikstofoxiden (NOx) 
Zwaveloxiden 
Oxides van fosfor 
 

 
 

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 

Informatie over waarschijnlijke 
blootstellingsrouten 

: Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de 
huid 

 
Toxiciteit 

 
Product 

Acute orale toxiciteit :  Acute toxiciteitsschattingen : 1,858 mg/kg 
 

Acute toxiciteit bij inademing :  Acute toxiciteitsschattingen : > 20 mg/l 
Blootstellingstijd: 4 h 
 

Acute dermale toxiciteit :  Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Sensibilisatie van de 
luchtwegen/de huid 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Kankerverwekkendheid :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

voortplantingseffecten :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Mutageniteit in 
geslachtscellen 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Teratogeniteit :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij eenmalige 
blootstelling 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

STOT bij herhaalde 
blootstelling 

:  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Aspiratiesgiftigheid :  Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 

Bestanddelen 

Acute orale toxiciteit :  Quaternair ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- 
alkyldimethyl, chlorides 
LD50 Rat: 344 mg/kg 
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   Tall-olie, deta imidazoline acetaten 
LD50 Rat: > 2,500 mg/kg 
 

   2-Mercaptoethyl alcohol 
LD50 Rat: 131 mg/kg 
 

   2-Butoxyethanol 
LD50 Rat: 1,500 mg/kg 
 

Bestanddelen 

Acute toxiciteit bij inademing :  2-Mercaptoethyl alcohol 
LC50 Rat: 2.03 mg/l 
Blootstellingstijd: 4 h 
 

Bestanddelen 

Acute dermale toxiciteit :  Ethyleenglycol 
LD50 Konijn: 10,600 mg/kg 
 

   Quaternair ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- 
alkyldimethyl, chlorides 
LD50 Konijn: 3,340 mg/kg 
 

   2-Mercaptoethyl alcohol 
LD50 Konijn: 168 mg/kg 
 

Mogelijke gezondheidseffecten 
 

Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 

Huid : Veroorzaakt huidirritatie. Kan allergische huidreacties 
veroorzaken. 
 

Inname : Schadelijk bij inslikken. 
 

Inademing : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te 
verwachten. 
 

Chronische blootstelling : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of 
herhaalde blootstelling. 
 

Ervaring met blootstelling van mensen 
 

Aanraking met de ogen : Roodheid, Pijn, Corrosie 
 

Aanraking met de huid : Roodheid, Irritatie, Allergische reactie 
 

Inslikken : Geen gegevens beschikbaar. 
 

Inademing : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. 
 

Nadere informatie :  Geen gegevens beschikbaar 

 

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
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12.1 Ecotoxiciteit 
 

Product 

Milieueffecten : Zeer giftig voor in het water levende organismen.Giftig 
voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. 

 
Toxiciteit voor vissen :  Geen gegevens beschikbaar 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  Geen gegevens beschikbaar 

Toxiciteit voor algen :  Geen gegevens beschikbaar 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen :  Ethyleenglycol 
96 h LC50: 72,860 mg/l 
 

   Tall-olie, deta imidazoline acetaten 
96 h LC50: > 0.23 mg/l 
 

   Methanol 
96 h LC50: 15,400 mg/l 
 

   2-Butoxyethanol 
96 h LC50: 1,474 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. 

:  Ethyleenglycol 
48 h EC50: > 100 mg/l 
 

   Quaternair ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- 
alkyldimethyl, chlorides 
48 h EC50 Daphnia magna (grote watervlo): 0.016 mg/l 
 

   Tall-olie, deta imidazoline acetaten 
48 h EC50: 0.72 mg/l 
 

   2-Mercaptoethyl alcohol 
48 h EC50: 0.89 mg/l 
 

   Methanol 
48 h EC50: > 10,000 mg/l 
 

   2-Butoxyethanol 
48 h EC50: 690 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor algen :  Ethyleenglycol 
96 h EC50: 6,500 mg/l 
 

   Tall-olie, deta imidazoline acetaten 
72 h EC50: 0.17 mg/l 
 

   Methanol 
72 h EC50: 22,000 mg/l 
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   2-Butoxyethanol 

72 h EC50: 911 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor bacteriën :  Ethyleenglycol 
> 1,995 mg/l 
Methode: ISO 8192 
 

   Tall-olie, deta imidazoline acetaten 
175 mg/l 
Methode: OECD testrichtlijn 209 
 

   Methanol 
> 1,000 mg/l 
Methode: OECD testrichtlijn 209 
 

   2-Butoxyethanol 
463 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor vissen 
(Chronische toxiciteit) 

: Ethyleenglycol 
7 d NOEC: 15,380 mg/l 
 

  Methanol 
8.3 d NOEC: 7,900 mg/l 
 

  2-Butoxyethanol 
21 d NOEC: > 100 mg/l 
 

Bestanddelen 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren. (Chronische 
toxiciteit) 

: Ethyleenglycol 
7 d NOEC: 8,590 mg/l 
 

  2-Butoxyethanol 
21 d NOEC: > 100 mg/l 
 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 

 
Product 
 
Geen gegevens beschikbaar 

 
Bestanddelen 

Biologische afbreekbaarheid : Ethyleenglycol 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

  C9-11 alcohols, ethoxylated, phosphoric acid ester, 
neutralized with imidazoline, 
Resultaat: Geen gegevens beschikbaar 
 

  Quaternair ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- 
alkyldimethyl, chlorides 
Resultaat: Biologisch afbreekbaar 
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  Tall-olie, deta imidazoline acetaten 

Resultaat: slecht biologisch afbreekbaar 
 

  2-Mercaptoethyl alcohol 
Resultaat: slecht biologisch afbreekbaar 
 

  Methanol 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

  2-Butoxyethanol 
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

 
12.3 Bioaccumulatie 

 
Geen gegevens beschikbaar 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 

Geen gegevens beschikbaar 
 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Product 

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die 
men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
(vPvB) op niveaus van 0.1% of hoger. 
 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
 

Geen gegevens beschikbaar 
 

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de 
afvalverwerkende autoriteiten. 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of 
bodem. 
Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven 
verwijderen of verbranden. 
Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens 
plaatselijke voorschriften. 
Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden. 
 

Verontreinigde verpakking :  Verwijderen als ongebruikt product. 
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. 
Lege containers niet hergebruiken. 
 

 

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
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de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, etikettering 
en markeing in overeenstemming is  met de geselecteerde wijze van transport. 

 
Wegtransport (ADR/ADN/RID) 

14.1 VN-nummer: UN 3082 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Quaternair 
ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- alkyldimethyl, 
chlorides, Tall-olie, deta imidazoline acetaten) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 9 
14.4 Verpakkingsgroep: III  
14.5 Milieugevaren: Ja 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Luchttransport (IATA) 

14.1 VN-nummer: UN 3082 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Quaternair 
ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- alkyldimethyl, 
chlorides, Tall-olie, deta imidazoline acetaten) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 9 
14.4 Verpakkingsgroep: III  
14.5 Milieugevaren: Ja 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

  
Zeetransport (IMDG/IMO) 

14.1 VN-nummer: UN 3082 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig 
de modelreglementen van de VN: 

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Quaternair 
ammonium verbindingen, benzyl -C12-C16- alkyldimethyl, 
chlorides, Tall-olie, deta imidazoline acetaten) 

14.3 Transportgevarenklasse(n): 9 
14.4 Verpakkingsgroep: III  
14.5 Milieugevaren: Ja (Marine Pollutant) 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker: 

Niet van toepassing 

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: 
 

INTERNATIONAL CHEMICAL CONTROL LAWS 
 
 

VERENIGDE STATEN  
Alleen voor transport - Een of meerdere componenten van dit product staan niet op de TSCA 8(b) Inventory  

 
NATIONALE VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
Waterverontreinigingsklasse 
(Duitsland) 

:  WGK 2 
 

 
Plaatselijke 
verordeningNederland 

:  
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NATIONALE VOORSCHRIFTEN NEDERLAND 

 
ABM-RESULTAAT : 2A4A 
 

 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
 

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 
 
 
 

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE 

 
Volledige tekst van de H-verklaringen 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H301 Giftig bij inslikken. 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H310 Dodelijk bij contact met de huid. 
H311 Giftig bij contact met de huid. 
H312 Schadelijk bij contact met de huid. 
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H331 Giftig bij inademing. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H370 Veroorzaakt schade aan organen. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. 
 

Volledige tekst van andere afkortingen 

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; ASTM - 
Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, 
mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - 
Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; 
EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit 
verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen 
(Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; 
GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - 
Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting 
van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; 
ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen 
in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; 
ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor 
standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke 
concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie 
(letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; 
n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op 
concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar 
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effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor 
economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en 
vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse 
inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; 
REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - 
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - 
Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TCSI - Taiwanese inventarislijst 
van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het 
beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer 
bioaccumulatief 

 
Bronnen van de 
basisinformatie aan de hand 
waarvan het 
veiligheidsinformatieblad is 
samengesteld 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
De hoofdreferenties en gegevensbronnen in de literatuur die 
mogelijk gebruikt zijn bij de beoordeling van de expert om dit 
Veiligheidsinformatieblad samen te stellen zijn: Europese 
richtlijnen/ directieven (inclusief (EC) nr. 1907/2006, (EC) No. 
1272/2008, 67/548/EEC, 1999/45/EC), leveranciersgegevens, 
internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, niet-Europese officiële 
regulatoire gegevens en andere gegevensbronnen.  

 
Opgesteld door :  Regulatory Affairs 
 

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 
1 tiende en 0.001 = 1 duizendste. 
 
GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of gezondheidsinformatie 
voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het VIB. 
 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, 
opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of 
aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet 
zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, 
tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 
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