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

1.1 Productidentificatie  

Handelsnaam 
 

: NAC 27 N 
 

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

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

 

: Meststoffen 
 

Aanbevolen beperkingen 
voor gebruik 

 

: Consumentengebruik 
 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier : Borealis L.A.T GmbH 

St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Oostenrijk 
Telefoon: +43 732 6915-0 
 

 
E-mailadres : sds@borealisgroup.com 

 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

 
070 245 245 Antigifcentrum (24h) 

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel. 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 

Geen gevaarlijke stof of mengsel. 
 

Aanvullende 
gevarenaanduidingen 

: EUH210  Veiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar. 
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2.3 Andere gevaren 

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. 

 

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt 
aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of 
de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de 

Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. 
 

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt 

aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of 
de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de 
Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. 

 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2 Mengsels 

Bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 

EG-Nr. 
Indexnr. 
Registratienummer 

Indeling Concentratie 

(% w/w) 

ammoniumnitraat 6484-52-2 
229-347-8 
01-2119490981-27 

Ox. Sol. 3; H272 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 70 - < 80 

 

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16. 
 
Opmerkingen :  REACH registratienummer: 

www.borealisgroup.com , Company - REACH - Registered 
substances 
 

   Mengsels worden niet geklassificeerd als irriterend voor de 
ogen (gebaseerd op OECD 405 en OECD 437 studies voor 
soortgelijke mengsels). 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing 
 

:  In de frisse lucht brengen. 
Slachtoffer warm en rustig houden. 
Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling toedienen. 

Medische hulp inroepen. 
 

Bij aanraking met de huid 

 

:  Afwassen met veel water. 

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. 
 

Bij aanraking met de ogen 
 

:  Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 15 minuten. 
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen 

uitnemen. 
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
 

Bij inslikken 
 

:  Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. 
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 
GEEN braken opwekken. 

Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Verschijnselen : inslikken kan de volgende verschijnselen veroorzaken: 
Maag-darmstoornis 
Bij absorptie van dit product in het lichaam kan vorming van 

methemoglobine ontstaan dat, bij voldoende concentratie, 
cyanose veroorzaakt. 
 

   Effecten van herhaalde of langdurige aanraking met de huid 
kunnen omvatten: 
Ongemak 

 
   Inademing: 

Gevaar voor het vertraagd veroorzaken van longoedeem. 

 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling  

Behandeling 

 

: Onder medisch toezicht houden gedurende tenminste 48 uur.  

 
 
 

  Symptomatisch behandelen. 
Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
 

:  Sterke waterstraal 
 

Ongeschikte blusmiddelen 

 

:  Droogpoeder 

Kooldioxide (CO2) 
Schuim 
Niet smoren met stoom of zand. 

 

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

Specifieke gevaren bij 

brandbestrijding 
 

:  Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. 

Er ontstaan giftige dampen. 
Stikstofoxiden (NOx) 
Ammonia 

 
 
 

  Potentieel gevaar voor explosie indien verwarmd in stevige 
omgeving (bijv. pijpen en drains), zeker wanneer het is 

vervuild met andere niet samengaande stoffen. 
Zie hoofdstuk 10. 
 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 

brandweerlieden 
 

:  Bij brand een persluchtmasker dragen. Volledig pak voor 
bescherming tegen chemicaliën  

 

Nadere informatie 

 

:  Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of 

grondwatersystemen kan verontreinigen. 
Contact opnemen met bevoegde plaatselijke autoriteiten. 
 

 
 

  Zorg ervoor dat ramen en deuren open staan. 
Vermijdt het inademen van damp van afbraakprodukten. 
 

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

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Vermijd stofvorming. 
Opvegen om uitglijden te voorkomen. 

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.  
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6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. 

Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte 
stellen. 
 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Gemorst materiaal opvegen of opzuigen, in geschikte container verzamelen en verwijderen.  
Niet vermengen met zaagmeel, brandbaar of organische materialen.  

Laat het vat open. 
Na reiniging achtergebleven sporen met water wegspoelen. 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Voor instructies voor verwijdering zie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel  

Advies voor veilige hantering 

 

: Vermijd stofvorming. 

Zorg voor voldoende ventilatie. 
Houd verwijderd van onverenigbare producten. 
Gebruik uitsluitend schone apparatuur. 

 
Advies voor bescherming 
tegen brand en explosie 

 

:  Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. 
Verwijderd houden van brandbare stoffen.  

 
Hygiënische maatregelen 
 

:  Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met 
betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Uitrusting, 

werkplaats en kleding regelmatig reinigen. Handen wassen 
voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het 
product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  

 

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

Eisen aan opslagruimten en 

containers 
 

:  Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. 

Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. 
Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor 
bevoegden. Beperk de hoogte van de stapel (volgens lokale 

wet- en regelgeving) en houdt tenminste 1m afstand van de 
gestapelde zakken. Vaste schoonmaakprocedures moeten 
worden ingevoerd om te waarborgen dat geen stofdeeltjes 

ophopen aan oppervlakken.  
 

 

 

  Geschikte materialen voor containers: Kunststoffen Roestvrij 

staal Aluminium  
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  Ongeschikte materialen voor containers: Koper Zink  

 
Nadere gegevens over de 
opslagomstandigheden 

 

:  Tegen zonlicht beschermen. Onbeveiligd opslaan in openlucht 
vermijden. Beschermen tegen vocht.  

 
Advies voor gemengde 
opslag 

 

: Niet opslaan in nabijheid van brandbare materialen. 
Houd verwijderd van onverenigbare producten. 

Zie hoofdstuk 10. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
 

 
 

 Bij opslag op de boerderij de meststof niet opslaan in de buurt 
van hooi, stro, graan, diesel, etc. 
 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik 
 

:  Voor het gebruik van deze stof/dit mengsel de technische 
richtlijnen raadplegen. 

 

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 

Calciumsulfaat 7778-18-9 TGG 8 hr 10 mg/m3 
(Calcium) 

BE OEL 

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006: 

Stofnaam Eindgebruik Blootstellingsrou
te 

Mogelijke 
gezondheidsaandoe

ningen 

Waarde 

ammoniumnitraat 
 

Werknemers Inademing Langetermijn, 
Systemische 

36 mg/m3 

 Werknemers Aanraking met 

de huid 

Langetermijn, 

Systemische 

5,12 mg/kg 

lg/dag 

 Consumenten Inslikken Langetermijn, 
Systemische 

2,56 mg/kg 
lg/dag 

 Consumenten Inademing Langetermijn, 
Systemische 

8,9 mg/m3 

 Consumenten Aanraking met 

de huid 

Langetermijn, 

Systemische 

2,56 mg/kg 

lg/dag 
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Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 
1907/2006: 

Stofnaam Milieucompartiment Waarde 

ammoniumnitraat Rioolwaterzuiveringsinstallatie 18 mg/l 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Technische maatregelen 

Vermijd stofvorming. 
Zorg voor voldoende luchtverversing. 
Voor aanvang van heetwerk (open vlam, slijpen, lassen, …) aan containers en apparatuur, het 

restproduct verwijderen door grondig te reiningen met water. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bescherming van de ogen :  beschermbril 

(EN 166) 
 

Bescherming van de handen

    Materiaal : Nitrilrubber 
    Doorbraaktijd : >= 480 min 
    Handschoendikte : >= 0,11 mm 

    Richtlijn : De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 374 
 

 

 

    Opmerkingen 

 

: Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen 

dragen.  
Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en 
doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van 

de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke 
plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor 
insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd.  

 
Bescherming van de 
ademhalingswegen 

:  Stofmaskers aanbevolen bij stofconcentraties boven 10 
mg/m3. 

 
   Adembescherming volgens EN 143 / EN 149. 

 

    Filter type :  P1 filter 
 

Beschermende maatregelen :  Passende persoonlijke beschermende uitrusting moet 

gedragen worden in overeenstemming met EU Regulation 
(EU) 2016/425. 
 

Beheersing van milieublootstelling 

Algemeen advies :  Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. 
Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de 

respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysieke staat : vast 
granulaten 
 

Kleur 
 

:  lichtgrijs, lichtbruin 
 

Geur 

 

:  reukloos 

 
Geurdrempelwaarde 
 

:  niet van toepassing  
 

Smelttraject 
 

: 120 - 180 °C 
 

Kookpunt 

 

: Ontleedt onder het kookpunt.  

 
Ontvlambaarheid 
 

: Het product is niet brandbaar. 
 

Bovenste explosiegrens / 
Bovenste 
ontvlambaarheidsgrenswaard

e 
 

: Niet van toepassing  
 

Onderste explosiegrens / 

Onderste 
ontvlambaarheidsgrenswaard
e 

 

: Niet van toepassing  

 

Vlampunt 
 

: Niet van toepassing, (anorganisch) 
 

Ontledingstemperatuur 
 

:  > 130 °C 
 

pH 

 

: 6,0 - 8,0 

Concentratie: 10 % 
 

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water 
 

: gedeeltelijk oplosbaar  

 

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water 
 

: Niet van toepassing  
(anorganisch)  
 

Dampspanning 
 

: Niet van toepassing  
(vaste stof)  
 

Dichtheid : 990 kg/m3 

http://www.borealisgroup.com/
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Deeltjeskenmerken 

9.2 Overige informatie 

Ontplofbare stoffen 
 

: Niet explosief 
Ammoniumnitraat met minder dan 0.4% organisch koolstof is 

niet geklassificeerd als een explosief mengsel, onder de UN 
tests (series 1 en 2). 
 

 
 

 Potentieel gevaar voor explosie indien verwarmd in stevige 
omgeving (bijv. pijpen en drains), zeker wanneer het is 
vervuild met andere niet samengaande stoffen. 

 
Oxiderende eigenschappen 
 

: De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. 
 

 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.  

10.2 Chemische stabiliteit 

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties 
 

:  Bij contact met sterke basen wordt ammoniak gevormd. 
Bij contact met sterke zuren komt nitreuze gassen vrij.  

Ontleedt bij verhitting. 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden omstandigheden 
 

: Temperatuur > 130 °C 
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. 
Houd verwijderd van onverenigbare producten. 

Blootstelling aan lucht of vocht gedurende aanhoudende 
perioden. 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen 
 

:  Organische materialen 
Brandbaar materiaal 

Reductiemiddelen 
Sterke zuren en sterke basen 
Metaalpoeders 

Koper 
Koperlegeringen 
Chloraten 
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Chromaten 
Nitrieten 

zwavel 
permanganaten 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Stikstofoxiden (NOx) 
Ammonia 

 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

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

Acute toxiciteit 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Acute orale toxiciteit 
 

:  LD50 (Rat): 2.950 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401 

 
Acute toxiciteit bij inademing 
 

:  LC50: > 88,8 mg/l 
Methode: Geen gegevens beschikbaar. 

 
Acute dermale toxiciteit 
 

:  LD50: > 5.000 mg/kg 
Methode: Richtlijn test OECD 402 

 

Huidcorrosie/-irritatie  

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Soort: Konijn 

Methode: Richtlijn test OECD 404 
Resultaat: Geen huidirritatie 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie  

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Product: 

Resultaat: Geen oogirritatie 
De gegeven informatie is gebaseerd op tests op mengsels met dezelfde samenstelling.  
 

Bestanddelen: 
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ammoniumnitraat: 
Soort: Konijn 

Methode: Richtlijn test OECD 405 
Resultaat: Irriterend voor de ogen. 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Huidsensibilisering: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Ademhalingssensibilisatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan. 

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 

Soort: Muis 
Methode: OECD testrichtlijn 429 
Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. 

Proefstof: Ammoniumcalciumnitraat 
Read across 
 

Mutageniteit in geslachtscellen 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Genotoxiciteit in vitro 
 

: Testtype: Ames-test 
Methode: Richtlijn test OECD 471 

Resultaat: negatief 
Proefstof: Ammoniumcalciumnitraat 
 

 
 

: Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen 
Methode: OECD testrichtlijn 473 
Resultaat: negatief 

Proefstof: Ammoniumcalciumnitraat 
 

 
 

: Testtype: In-vitrotest naar genmutatie bij zoogdiercellen 

Methode: OECD testrichtlijn 476 
Resultaat: negatief 
Proefstof: Kaliumnitraat 

 

Kankerverwekkendheid 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Opmerkingen: Er zijn geen nadelige effecten gerapporteerd 
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Giftigheid voor de voortplanting 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Effecten op de 

vruchtbaarheid 
 

:  Soort: Rat 

NOAEL: > 1.500 mg/kg,  
Methode: OECD testrichtlijn 422 
Proefstof: Kaliumnitraat 

 

STOT bij eenmalige blootstelling 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Beoordeling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

 

STOT bij herhaalde blootstelling 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Soort: Rat 

NOAEL: 0,185 mg/l 
Methode van applicatie: Inademing 
Blootstellingstijd: 14 d 

Methode: OECD testrichtlijn 412 
Proefstof: ammoniumnitraat 
 

Aspiratiesgiftigheid 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

11.2 Informatie over andere gevaren 

Hormoonontregelende eigenschappen 

Product: 

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan 

wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende 
eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de 
gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 

of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op 
niveau 0.1% of hoger. 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit 

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Toxiciteit voor vissen 

 

:  LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): 447 mg/l 

Blootstellingstijd: 48 h 
Testtype: Korte termijn 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 
andere ongewervelde 
waterdieren 

 

:  EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 490 mg/l 
Blootstellingstijd: 48 h 
Testtype: Korte termijn 

Proefstof: Kaliumnitraat 
Opmerkingen: Zoetwater 
 

Toxiciteit voor algen 
 

:  EC50 : > 1.700 mg/l 
Blootstellingstijd: 10 d 
Proefstof: Kaliumnitraat 

Opmerkingen: Zeewater 
 

Toxiciteit voor bacteriën 

 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  

Blootstellingstijd: 180 min 
Testtype: Ademhalingsremming van actief slib 
Proefstof: Natriumnitraat 

Methode: OECD testrichtlijn 209 
 

Toxiciteit voor vissen 

(Chronische toxiciteit) 
 

: Opmerkingen: onderzoek wetenschappelijk niet 

gerechtvaardigd 
 

Toxiciteit voor dafnia's en 

andere ongewervelde 
waterdieren (Chronische 
toxiciteit) 

 

: EC50: 555 mg/l  

Blootstellingstijd: 7 d 
Soort: Bullia digitalis (prosobranch gastropod) 
 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Biologische afbreekbaarheid 
 

:  Opmerkingen: De werkwijze voor het vaststellen van de 
biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op 

anorganische stoffen. 
 

12.3 Bioaccumulatie 

Bestanddelen: 
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ammoniumnitraat: 
Bioaccumulatie 

 

:  Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 

 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Mobiliteit 
 

: Milieu: Water 
Opmerkingen: volledig oplosbaar 

 
 
 

: Milieu: Bodem 
Opmerkingen: (NO3-), Adsorbeert naar verwachting niet aan 

grond. 
 

 

 

: Milieu: Bodem 

Opmerkingen: (NH4+), Adsorbeert aan grond na emissie. 
 

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 Hormoonontregelende eigenschappen 

Product: 

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan 

wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende 
eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de 
gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 

of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op 
niveau 0.1% of hoger. 

 

12.7 Andere schadelijke effecten 

Product: 

Aanvullende ecologische 

informatie 
 

:  Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. 

Het onvrijwillig vrijkomen van grote hoeveelheden product kan 
een negatieve impact hebben op het milieu zoals overvloedig 
plantengroei in vijvers of meren. 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Product :  Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming 
met de plaatselijke voorschriften. 

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. 
Niet verwijderen samen met huisvuil. 
 

   Europese afvalstof code: 
06 10 99: niet elders genoemd afval 
 

Verontreinigde verpakking :  Achtergebleven restant verwijderen. 
Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. 
 

 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 VN-nummer of ID-nummer 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.4 Verpakkingsgroep 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.5 Milieugevaren 

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Opmerkingen : Geen specifieke instructies noodzakelijk. 

Niet-gevaarlijke goederen in de zin van ADR/RID, ADN, 
IMDG-code, ICAO/IATA-DGR 
Ammoniumnitraat met minder dan 0.4% organisch koolstof is 

niet geklassificeerd als een explosief mengsel, onder de UN 
tests (series 1 en 2). 
 

 

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Opmerkingen :  Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de 

handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) 
 

: Niet van toepassing 

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen 
voor autorisatie (Artikel 59). 
 

: Niet van toepassing 

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage 
XIV) 
 

: Niet van toepassing 

 
 
Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing 

van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
  Niet van toepassing 

 

Andere verordeningen: 

Regelgeving (EC) No. 2003/2003 met betrekking tot meststoffen 
 

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren 
voor explosieven - BIJLAGE I. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN 
BEPERKING GELDT 

Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van de precursor voor explosieven 
door particulieren is beperkt. 
Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden 

gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. Zie https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what -we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-
precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf.  

 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

nee 

 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Volledige tekst van de H-verklaringen 

H272 : Kan brand bevorderen; oxiderend. 
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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Volledige tekst van andere afkortingen 

Eye Irrit. : Oogirritatie 

Ox. Sol. : Oxiderende vaste stoffen 
BE OEL : Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
BE OEL / TGG 8 hr : Grenswaarde 

 

Nadere informatie 

Overige informatie 

 

:  Gepubliceerd volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, 

Bijlage II, en amendementen. 
 

Opsteller 

 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 

 
Bronnen van de 
basisinformatie aan de hand 

waarvan het 
veiligheidsinformatieblad is 
samengesteld 

 

:  Chemical Safety Report, Ammonium Nitrate. FARM REACH 
Consortium, 2019 

Documenten betreffende EFMA / Europese richtlijn voor 
meststoffen 
 

 
Vrijwaringclausule 

 
Naar ons best weten is de informatie hierin vervat accuraat en betrouwbaar op het ogenblik van 
publicatie; maar wij nemen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor de accuratesse en 

volledigheid van zulke informatie. 
 
Borealis verstrekt geen garanties die zich de beschrijving hierin vervat overschrijden. Niets 

hierin zal het voorwerp uitmaken van verkoopbaarheid of gepastheid voor een specifiek doel.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om onze producten te inspecteren en te testen om 

zichzelf te overtuigen van de gepastheid van de producten voor het specifieke doel van de 
klant.  De klant is verantwoordelijk voor het gepaste, veilige en wettelijke gebruik, verwerking 
en behandeling van onze producten. 

 
Geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard met betrekking tot het gebruik van Borealis 
producten in combinatie met andere materialen.  De informatie hierin vervat verwijst exclusief naar 

onze producten wanneer ze niet gebruikt worden in combinatie met materialen van derde partijen.  
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