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

1.1 Productidentificatie  

Handelsnaam 
 

: Ammoniumnitraat 
 

REACH registratienummer 
 

: 01-2119490981-27-0012 
 

Stofnaam 

 

: Ammoniumnitraat 

 
EG-Nr. 
 

: 229-347-8 
 

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

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

 

: Vervaardiging, Formulering, Gebruik als een tussenproduct, 
Bewerkingshulpmiddel 

 

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) 

Oxiderende vaste stoffen, Categorie 3 
 

 H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. 
 

Oogirritatie, Categorie 2 
 

 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 

2.2 Etiketteringselementen 

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

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signaalwoord 
 

: Waarschuwing 
 

Gevarenaanduidingen 

 

: H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 

Veiligheidsaanbevelingen 

 

: Preventie:  

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 

vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P220 Van brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren. 
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende 

kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. 
P264 Na het werken met dit product de handen grondig 
wassen. 

Maatregelen:  

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 
P370 + P378 In geval van brand: blussen met waterspuiten. 

 

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. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1 Stoffen 

Stofnaam 
 

: Ammoniumnitraat 
 

EG-Nr. 

 

: 229-347-8 

 

Bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 

EG-Nr. 

Concentratie (% w/w) 

ammoniumnitraat 6484-52-2 
229-347-8 

>= 99,8 

 

 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Bij inademing 

 

:  Overbrengen naar de frisse lucht. 

Als de ademhaling is gestopt kunstmatig beademen. 
Bij moeilijke ademhaling zuurstof toedienen. 
Medische hulp inroepen. 

Geen mond-op-mond kunstmatige ademhaling toedienen. 
 

Bij aanraking met de huid 

 

:  Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water gedurende 

tenminste 15 minuten en alle verontreinigde kleding en 
schoenen uittrekken. 
Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. 

 
Bij aanraking met de ogen 
 

:  Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
gedurende tenminste 5 minuten. 

Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen 
uitnemen. 
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 

 
Bij inslikken 
 

:  Medische hulp inroepen. 
Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. 

Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Verschijnselen : Aanraking met de ogen: 
Irritatie 
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   Maag-darmstoornis 

Bij absorptie van dit product in het lichaam kan vorming van 
methemoglobine ontstaan dat, bij voldoende concentratie, 
cyanose veroorzaakt. 

 
Gevaren : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling  

Behandeling 
 

: Symptomatisch behandelen. 
Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. 
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 

 

:  Sterke waterstraal 

 
Ongeschikte blusmiddelen 
 

:  Schuim 
Zand 

Droogpoeder 
Halonen 
Kooldioxide (CO2) 

 

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

Specifieke gevaren bij 

brandbestrijding 
 

:  Bij onvolledige verbranding 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. 
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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. 
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.  
 

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.  

Na reiniging achtergebleven sporen met water wegspoelen. 
Morsingen indammen, opnemen met niet-brandbaar absorberend materiaal, (bijv. zand, aarde, 
diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwerking volgens 

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie sectie 13). 
 

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 
 

: Stofvorming vermijden. 
Zorg voor voldoende ventilatie. 

Houd verwijderd van onverenigbare producten. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
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 en gezicht 
wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van 
het product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
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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. 

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.  

 
Nadere gegevens over de 
opslagomstandigheden 

 

:  Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan 
temperaturen boven 32 °C. 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. 
 

Verpakkingsmateriaal 
 

:  Geschikt materiaal: Kunststoffen, Roestvrij staal, Aluminium 
 

 

 

  Ongeschikt materiaal: Koper, Zink 

 

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 

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.  

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 

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 
 

 

 

 

    Opmerkingen 
 

: De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan 
de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de 
norm En 374, die daarvan is afgeleid.  

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.  
 

Huid- en lichaams-
bescherming 

:  Draag geschikte beschermende kleding. 
 

Bescherming van de 

ademhalingswegen 

:  Adembescherming dragen bij blootstelling aan stof. 

 
   Adembescherming volgens EN 143. 

 

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. 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysieke staat : vast 
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Korrels 
 

Kleur 
 

:  kleurloos, Vaal geel 
 

Geur 

 

:  reukloos 

 
Geurdrempelwaarde 
 

:  geen gegevens beschikbaar  
 

Smeltpunt 
 

: 169 °C 
 

Kookpunt/kooktraject 

 

: Ontleedt onder het kookpunt.  

 
Ontvlambaarheid 
 

: Het product is niet brandbaar. 
 

Bovenste explosiegrens / 
Bovenste 
ontvlambaarheidsgrenswaard

e 
 

: geen gegevens beschikbaar  
 

Onderste explosiegrens / 

Onderste 
ontvlambaarheidsgrenswaard
e 

 

: geen gegevens beschikbaar  

 

Vlampunt 
 

: Niet van toepassing, (anorganisch) 
 

Ontledingstemperatuur 
 

:  210 °C 
Ontleedt bij verhitting.  
 

pH 
 

: 5,0 - 6,5 (20 °C) 
 

Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water 
 

: 1.870 g/l  

 

Dampspanning 
 

: Niet uitgevoerd  
 

Relatieve dichtheid 

 

: 1,72 

 
Dichtheid 
 

: geen gegevens beschikbaar  
 

Bulk soortelijk gewicht 
 

: 940 kg/m3 

Relatieve dampdichtheid 

 

: geen gegevens beschikbaar  

 

9.2 Overige informatie 

Ontplofbare stoffen : Niet explosief 
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 UN series 1 en 2 
 

Oxiderende eigenschappen 
 

: Kan brand bevorderen; oxiderend. 
 

Zelfontsteking : ontbrandt niet  

 

Verdampingssnelheid 

 

:  geen gegevens beschikbaar  

 
Moleculair gewicht 
 

: 80,04 g/mol 
 

 

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. 
Herhaaldelijk verwarmen en afkoelen boven en onder 32°C kan leiden tot veranderingen van de 
kristallijne structuur, met als effect een verlies aan mechanische weerstand tot ontgranulatie van het 

blootgestelde gebied van het product. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke reacties 

 

:  Bij contact met sterke basen wordt ammoniak gevormd. 

Bij contact met sterke zuren komt nitreuze gassen vrij.  
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden omstandigheden 
 

: Ontleedt bij verhitting. 
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen 
 

:  Organische materialen 
Brandbaar materiaal 

Reductiemiddelen 
Sterke zuren en sterke basen 
Metaalpoeders 

Koper 
Koperlegeringen 
Chloraten 

Chromaten 
Nitrieten 
zwavel 

permanganaten 
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10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij brand: 

Stikstofoxiden (NOx) 
 

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  

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Bestanddelen: 

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. 
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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 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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: 

ammoniumnitraat: 

Bioaccumulatie 
 

:  Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. 
 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Bestanddelen: 

ammoniumnitraat: 
Mobiliteit 

 

: Milieu: Water 

Opmerkingen: volledig oplosbaar 
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: 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. 

 

 

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: 

http://www.borealisgroup.com/


VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

 

Ammoniumnitraat 

Versie 8.0 Herzieningsdatum: 29.01.2021 Eerdere datum: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-BE - NL 

   
Pagina 15 van 59 

06 10 02* (afval dat gevaarlijke stoffen bevat) 
 

Verontreinigde verpakking :  Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften. 
 

 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 VN-nummer of ID-nummer 

ADR : UN 1942 

RID : UN 1942 

IMDG : UN 1942 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

ADR : AMMONIUMNITRAAT 

RID : AMMONIUMNITRAAT 

IMDG : AMMONIUM NITRATE 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

ADR : 5.1 

RID : 5.1 

IMDG : 5.1 

14.4 Verpakkingsgroep 

ADR  

Verpakkingsgroep : III 
Classificatiecode : O2 
Gevarenidentificatienr. : 50 

Etiketten : 5.1 
Tunnelrestrictiecode : (E) 

RID  

Verpakkingsgroep : III 
Classificatiecode : O2 
Gevarenidentificatienr. : 50 

Etiketten : 5.1 

IMDG  
Verpakkingsgroep : III 

Etiketten : 5.1 
EmS Code : F-H, S-Q 

14.5 Milieugevaren 
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ADR  
Milieugevaarlijk : nee 

RID  
Milieugevaarlijk : nee 

IMDG  

Mariene verontreiniging : nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Opmerkingen : Geen specifieke instructies noodzakelijk. 

 
De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de 
eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. 

Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte 
van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.  

 

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Opmerkingen :  Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

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.
Categorie   Hoeveelheid 1 Hoeveelheid 2 

3 
 

 Ammoniumnitraat: 
technisch zuivere stof 

350 t 2.500 t 

 

Andere verordeningen: 

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 
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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 

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor deze stof.  
 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Volledige tekst van andere afkortingen 

 

Nadere informatie 

Opleidingsadviezen 
 

:  Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de 
gebruikers. 

Periodiek trainen van werknemers welke betrokken zijn bij het 
transport van gevaarlijke goederen (volgens hoofdstuk 1.3 
ADR). 

 
Overige informatie 
 

:  Gepubliceerd volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, 
Bijlage II, en amendementen. 

Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige 
uitgave zijn gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt 
alle vorige uitgaven. 

 
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 
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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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Bijlage 

Blootstellingsscenario 

Nummer Titel 

ES1 Formuleren of ompakken, Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels 

ES2 Gebruik in industriële omgevingen, Gebruik als een tussenproduct 

ES3 Gebruik in industriële omgevingen, Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op 
industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) 

ES4 Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers, Wijdverbreid gebruik (binnen) van 
reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp) 

ES5 Consumptief gebruik, Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve technische hulpstof (geen 
opname in of op een voorwerp) 
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ES1: Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels 

1.1. Gedeelte voor titel 

Gestructureerde korte titel : Formuleren of ompakken 

 

Milieu 

SB1 Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels ERC2, ERC3 

Werker 

SB2 Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels, Algemene 
maatregelen 

PROC2, 
PROC3, 

PROC4, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC13, 

PROC14, 
PROC15 

SB3 Continuproces, Gesloten systemen PROC2 

SB4 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC3 

SB5 Batchproces PROC4 

SB6 Mengen, Batchproces PROC5 

SB7 Overbrengen van stoffen, Niet-toegesneden faciliteit PROC8a 

SB8 Overbrengen van stoffen, Toegesneden faciliteit PROC8b 

SB9 Overbrengen van stoffen, Vullen van kleinverpakkingen, Toegesneden 
faciliteit 

PROC9 

SB10 Behandeling door dippen en gieten PROC13 

SB11 Tabletteren, compressie, extrusie of pelletiseren PROC14 

SB12 laboratoriumactiviteiten PROC15 
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1.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling 

1.2.1. Voorkomen van blootstelling van het milieu: Formuleren in een mengsel (ERC2) / Formuleren 
in een vaste matrix (ERC3) 

 

 

1.2.2. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Formuleren en (opnieuw) inpakken van 
stoffen en mengsels, Algemene maatregelen 

Productie of raffinage van chemicaliën in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling of processen met vergelijkbare containment-omstandigheden (PROC2) / Fabricage of 
formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele 

gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC3) 
/ Productie van chemicaliën met kans op blootstelling (PROC4) / Bereiden of mengen in 
batchprocessen (PROC5) / Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-

gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) / Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in 
gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) / Overbrengen van stof of mengsel naar kleine 
verpakkingen (speciale vullijn, inclusief afwegen) (PROC9) / Behandelen van voorwerpen 

dooronderdompelen of overgieten (PROC13) / Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, 
granuleren (PROC14) / Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 
 

Product (voorwerp) -eigenschappen 

Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.   

Fysische vorm van het product : Vaste stof, weinig stofvorming 
Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Duur : Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur  

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een basisniveau van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur).  

Plaatselijke afzuiging 
nee 

Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 

Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk: geavanceerd 

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor 

speciale werkzaamheden. 
Kleding met lange mouwen 
Dermaal - minimale efficiëntie van 90 % 
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Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166. 

Bescherming van de ademhalingswegen 
nee 
Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen- of buitenshuis : Gebruik binnenshuis 

 

1.2.3. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Continuproces, Gesloten systemen 

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling (PROC2) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

1.2.4. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten batchproces 
(synthese of formulering) 

Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu proces met 
occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed 
en. (PROC3) 

 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gesloten batch proces met geringe beheerste blootstelling 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

1.2.5. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Batchproces 

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling (PROC4) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

1.2.6. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Mengen, Batchproces 
Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of 

aanzienlijkcontact) (PROC5) 
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Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

1.2.7. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van stoffen, Niet-
toegesneden faciliteit 
Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers 

in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

1.2.8. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van stoffen, Toegesneden 
faciliteit 

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers 
in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

1.2.9. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van stoffen, Vullen van 

kleinverpakkingen, Toegesneden faciliteit 
Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief 
wegen) (PROC9) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

1.2.10. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Behandeling door dippen en gieten 
Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten (PROC13) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

1.2.11. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Tabletteren, compressie, extrusie of 

pelletiseren 
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Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren  
(PROC14) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

1.2.12. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: laboratoriumactiviteiten 
Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 
 

1.3. Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron 

1.3.1. Introductie in het milieu en blootstelling: Formuleren in een mengsel (ERC2) / Formuleren in 

een vaste matrix (ERC3) 

 

Aanvullende informatie over schatting van de blootstelling 

Omdat er geen milieugevaar werd vastgesteld, is er geen milieugerelateerde blootstellingsbeoordeling 
en risicokarakterisering uitgevoerd. 

 

 

1.3.3. Blootstelling van de werknemer: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, 
beheerste blootstelling (PROC2) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,137 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,027  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,027  
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1.3.4. Blootstelling van de werknemer: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een 
gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met 

vergelijkbare beperkingsomstandighed en. (PROC3) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,069 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,013  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,016  

 

1.3.5. Blootstelling van de werknemer: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met 

kans op blootstelling (PROC4) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,148  

 

1.3.6. Blootstelling van de werknemer: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen 

te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) (PROC5) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  
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1.3.7. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 
lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   0,282  

 

1.3.8. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 
lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,271  

 

1.3.9. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) (PROC9) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

systemisch    0,137  
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1.3.10. Blootstelling van de werknemer: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of 
overgieten (PROC13) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   0,271  

 

1.3.11. Blootstelling van de werknemer: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, 
comprimeren, extruderen en pelletiseren (PROC14) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,343 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,067  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,07  

 

1.3.12. Blootstelling van de werknemer: Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,034 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 

TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  
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1.4. Leidraad voor downstream-gebruiker om te evalueren of hij binnen de door het 
blootstellingsscenario gestelde grenzen werkt 

Dit veiligheidsinformatieblad biedt de gebruiker operationele voorwaarden en maatregelen voor 
risicomanagement, waardoor hij veilig kan werken met de substantie / het mengsel. Als de gebruiker kiest 
voor andere operationele voorwaarden en maatregelen voor risicomanagement, dan dient hij zich ervan te 

verzekeren dat de risico's tot hetzelfde niveau worden beperkt.  
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ES2: Gebruik als een tussenproduct 

2.1. Gedeelte voor titel 

Gestructureerde korte titel : Gebruik in industriële omgevingen 

 

Milieu 

SB1 Gebruik als een tussenproduct, Industrieel gebruik ERC6a 

Werker 

SB2 Gebruik als een tussenproduct, Algemene maatregelen PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC13, 
PROC14, 
PROC15 

SB3 Continuproces, Gesloten systemen PROC1 

SB4 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling 

PROC2 

SB5 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC3 

SB6 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op 
blootstelling 

PROC4 

SB7 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren 

(multistage en/ of aanzienlijkcontact) 

PROC5 

SB8 Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ 
naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 

PROC8a 

SB9 Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ 
naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  

PROC8b 

SB10 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers 

(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 

PROC9 

SB11 Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten  PROC13 
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SB12 Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, 

extruderen en pelletiseren 

PROC14 

SB13 Gebruik als laboratoriumreagens PROC15 

 
 

2.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling 

2.2.1. Voorkomen van blootstelling van het milieu: Gebruik van tussenproduct (ERC6a) 

 
 

2.2.2. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik als een tussenproduct, Algemene 

maatregelen 
Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk 
is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC1) / Productie of raffinage 

van chemicaliën in gesloten, continu proces met incidentele, be heerste blootstelling of processen 
met vergelijkbare containment-omstandigheden (PROC2) / Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 

blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en. (PROC3) / Productie van 
chemicaliën met kans op blootstelling (PROC4) / Bereiden of mengen in batchprocessen (PROC5) / 
Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 

voorzieningen (PROC8a) / Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde 
voorzieningen (PROC8b) / Overbrengen van stof of mengsel naar kleine verpakkingen (speciale 
vullijn, inclusief afwegen) (PROC9) / Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of 

overgieten (PROC13) / Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren (PROC14) / 
Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 
 

Product (voorwerp) -eigenschappen 

Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.   

Fysische vorm van het product : Vaste stof, weinig stofvorming 
Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Duur : Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur  

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een basisniveau van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur).  

Plaatselijke afzuiging 
nee 

Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 
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Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk: geavanceerd 

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor 

speciale werkzaamheden. 
Kleding met lange mouwen 
Dermaal - minimale efficiëntie van 90 % 

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166. 

Bescherming van de ademhalingswegen 

nee 
Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen- of buitenshuis : Gebruik binnenshuis 

 

2.2.3. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Continuproces, Gesloten systemen 
Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk 

is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC1) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

2.2.4. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten, continu proces 
met incidentele, beheerste blootstelling 

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, behe erste blootstelling (PROC2) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

2.2.5. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten batchproces 
(synthese of formulering) 

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) (PROC3) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werkneme rs 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

2.2.6. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een batchproces of ander 
proces (synthese) met kans op blootstelling 
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Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling (PROC4) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

2.2.7. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Mengen in batchprocessen om preparaten 

en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) 
Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of 
aanzienlijkcontact) (PROC5) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

2.2.8. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 
(vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 
Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers 

in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

2.2.9. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 
(vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers 
in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

2.2.10. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 

naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief 
wegen) (PROC9) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 
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2.2.11. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Behandelen van voorwerpen 

dooronderdompelen of overgieten 
Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten (PROC13) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

2.2.12. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Productie van preparaten of voorwerpen 

door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren 
Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren  
(PROC14) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

2.2.13. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens 
Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 
 

2.3. Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron 

2.3.1. Introductie in het milieu en blootstelling: Gebruik van tussenproduct (ERC6a) 

 

Aanvullende informatie over schatting van de blootstelling 

Omdat er geen milieugevaar werd vastgesteld, is er geen milieugerelateerde blootstellingsbeoordeling 
en risicokarakterisering uitgevoerd. 

 
 

2.3.3. Blootstelling van de werknemer: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, 
waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandighed en. (PROC1) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 
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inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,003 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  

 

2.3.4. Blootstelling van de werknemer: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, 

beheerste blootstelling (PROC2) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,137 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,027  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,027  

 

2.3.5. Blootstelling van de werknemer: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of 

formulering) (PROC3) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,069 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,013  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,016  

 

2.3.6. Blootstelling van de werknemer: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met 

kans op blootstelling (PROC4) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 
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inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,148  

 

2.3.7. Blootstelling van de werknemer: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen 

te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) (PROC5) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  

 

2.3.8. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 

lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  

 

2.3.9. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten 

lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 
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inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,271  

 

2.3.10. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine 

containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) (PROC9) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,137  

 

2.3.11. Blootstelling van de werknemer: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of 

overgieten (PROC13) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,271  

 

2.3.12. Blootstelling van de werknemer: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, 

comprimeren, extruderen en pelletiseren (PROC14) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 
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inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,343 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,067  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,07  

 

2.3.13. Blootstelling van de werknemer: Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,034 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  

 
 

2.4. Leidraad voor downstream-gebruiker om te evalueren of hij binnen de door het 
blootstellingsscenario gestelde grenzen werkt 

Dit veiligheidsinformatieblad biedt de gebruiker operationele voorwaarden en maatregelen voor 
risicomanagement, waardoor hij veilig kan werken met de substantie / het mengsel. Als de gebruiker kiest 

voor andere operationele voorwaarden en maatregelen voor risicomanagement, dan dient hij zich ervan te 
verzekeren dat de risico's tot hetzelfde niveau worden beperkt.  
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ES3: Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in 
of op voorwerp) 

3.1. Gedeelte voor titel 

Gestructureerde korte titel : Gebruik in industriële omgevingen 

 

Milieu 

SB1 Technisch reactieve hulpstof, Industrieel gebruik ERC6b 

Werker 

SB2 Technisch reactieve hulpstof, Algemene maatregelen PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 

PROC15 

SB3 Continuproces, Gesloten systemen PROC1 

SB4 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling 

PROC2 

SB5 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC3 

SB6 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op 
blootstelling 

PROC4 

SB7 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren 
(multistage en/ of aanzienlijkcontact) 

PROC5 

SB8 Spuiten in een industriële omgeving PROC7 

SB9 Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ 

naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 

PROC8a 

SB10 Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ 
naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  

PROC8b 

SB11 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers PROC9 
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(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 

SB12 Met roller of kwast aanbrengen PROC10 

SB13 Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten  PROC13 

SB14 Gebruik als laboratoriumreagens PROC15 

 
 

3.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling 

3.2.1. Voorkomen van blootstelling van het milieu: Industrieel gebruik van reactieve 

verwerkingshulpmiddelen (ERC6b) 

 
 

3.2.2. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Technisch reactieve hulpstof, Algemene 
maatregelen 
Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk 

is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC1) / Productie of raffinage 
van chemicaliën in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling of processen 
met vergelijkbare containment-omstandigheden (PROC2) / Fabricage of formuleren in de 

chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en. (PROC3) / Productie van 
chemicaliën met kans op blootstelling (PROC4) / Bereiden of mengen in batchprocessen (PROC5) / 

Spuiten in een industriële omgeving (PROC7) / Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) / Overbrengen van stof of mengsel 
(laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) / Overbrengen van stof of mengsel 

naar kleine verpakkingen (speciale vullijn, inclusief afwegen) (PROC9) / Met roller of kwast 
aanbrengen (PROC10) / Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten (PROC13) 
/ Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 

 

Product (voorwerp) -eigenschappen 

Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.   

Fysische vorm van het product : Vaste stof, weinig stofvorming 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Duur : Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur  

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een basisniveau van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur).  
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Plaatselijke afzuiging 

nee 
Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 

Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk: geavanceerd 

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor 

speciale werkzaamheden. 
Kleding met lange mouwen 
Dermaal - minimale efficiëntie van 90 % 

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166. 

Bescherming van de ademhalingswegen 

nee 
Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen- of buitenshuis : Gebruik binnenshuis 

 

3.2.3. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Continuproces, Gesloten systemen 
Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk 

is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC1) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

3.2.4. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten, continu proces 
met incidentele, beheerste blootstelling 

Productie of raffinage van chemicaliën in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling of processen met vergelijkbare containment-omstandigheden (PROC2) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

3.2.5. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten batchproces 

(synthese of formulering) 
Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu proces met 
occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed 

en. (PROC3) 
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Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

3.2.6. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een batchproces of ander 
proces (synthese) met kans op blootstelling 
Productie van chemicaliën met kans op blootstelling (PROC4) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

3.2.7. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Mengen in batchprocessen om preparaten 
en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) 
Bereiden of mengen in batchprocessen (PROC5) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

3.2.8. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving 
Spuiten in een industriële omgeving (PROC7) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen en bovenkant polsen (1500 cm2)  

 

3.2.9. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 

(vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 
Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen (PROC8a) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

3.2.10. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 
(vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  
Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 
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Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

3.2.11. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
Overbrengen van stof of mengsel naar kleine verpakkingen (speciale vullijn, inclusief afwegen) 

(PROC9) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

3.2.12. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen 
Met roller of kwast aanbrengen (PROC10) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

3.2.13. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Behandelen van voorwerpen 
dooronderdompelen of overgieten 
Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten (PROC13) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

3.2.14. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens 
Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 
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3.3. Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron 

3.3.1. Introductie in het milieu en blootstelling: Industrieel gebruik van reactieve 
verwerkingshulpmiddelen (ERC6b) 

 

Aanvullende informatie over schatting van de blootstelling 

Omdat er geen milieugevaar werd vastgesteld, is er geen milieugerelateerde blootstellingsbeoordeling 

en risicokarakterisering uitgevoerd. 

 
 

3.3.3. Blootstelling van de werknemer: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, 

waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandighed en. (PROC1) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,003 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 

TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  

 

3.3.4. Blootstelling van de werknemer: Productie of raffinage van chemicaliën in gesloten, continu 
proces met incidentele, beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare containment-
omstandigheden (PROC2) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,137 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,027  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,027  
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3.3.5. Blootstelling van de werknemer: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een 
gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met 

vergelijkbare beperkingsomstandighed en. (PROC3) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,069 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,013  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,016  

 

3.3.6. Blootstelling van de werknemer: Productie van chemicaliën met kans op blootstelling 

(PROC4) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,148  

 

3.3.7. Blootstelling van de werknemer: Bereiden of mengen in batchprocessen (PROC5) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  
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3.3.8. Blootstelling van de werknemer: Spuiten in een industriële omgeving (PROC7) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 1 mg/m³ (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,028  

Huid systemisch Langetermijn 4,286 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,837  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,865  

 

3.3.9. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten 

lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  

 

3.3.10. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in 

gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,271  

 

3.3.11. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van stof of mengsel naar kleine 

verpakkingen (speciale vullijn, inclusief afwegen) (PROC9) 
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Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,137  

 

3.3.12. Blootstelling van de werknemer: Met roller of kwast aanbrengen (PROC10) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 2,743 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,536  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,55  

 

3.3.13. Blootstelling van de werknemer: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of 
overgieten (PROC13) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,271  

 

3.3.14. Blootstelling van de werknemer: Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 

Blootstellingsro Gezondheidseffe Blootstellingsin Blootstellingsniv RCR Opmerkingen 
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ute ct dicator eau 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,034 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  

 
 

3.4. Leidraad voor downstream-gebruiker om te evalueren of hij binnen de door het 
blootstellingsscenario gestelde grenzen werkt 

Dit veiligheidsinformatieblad biedt de gebruiker operationele voorwaarden en maatregelen voor 
risicomanagement, waardoor hij veilig kan werken met de substantie / het mengsel. Als de gebruiker kiest 

voor andere operationele voorwaarden en maatregelen voor risicomanagement, dan dient hij zich ervan te 
verzekeren dat de risico's tot hetzelfde niveau worden beperkt.  
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ES4: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve technische hulpstof (geen opname in of 
op een voorwerp), Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve technische hulpstof (geen 
opname in of op een voorwerp) 

4.1. Gedeelte voor titel 

Gestructureerde korte titel : Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers 

 

Milieu 

SB1 Technisch reactieve hulpstof, Beroepsmatig gebruik ERC8b, 

ERC8e 

Werker 

SB2 Technisch reactieve hulpstof, Algemene maatregelen PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC11, 

PROC15, 
PROC19 

SB3 Continuproces, Gesloten systemen PROC1 

SB4 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling 

PROC2 

SB5 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC3 

SB6 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren 
(multistage en/ of aanzienlijkcontact) 

PROC5 

SB7 Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ 
naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 

PROC8a 

SB8 Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ 
naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  

PROC8b 

SB9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers 

(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 

PROC9 

SB10 Spuiten buiten industriële omgevingen PROC11 

SB11 Gebruik als laboratoriumreagens PROC15 
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SB12 Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke 

beschermingsmiddelen beschikbaar 

PROC19 

 

 

4.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling 

4.2.1. Voorkomen van blootstelling van het milieu: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve 
technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp) (ERC8b) / Wijdverbreid gebruik (buiten) 

van reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp) (ERC8e) 

 
 

4.2.2. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Technisch reactieve hulpstof, Algemene 
maatregelen 
Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waa rschijnlijk 

is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC1) / Productie of raffinage 
van chemicaliën in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling of processen 
met vergelijkbare containment-omstandigheden (PROC2) / Fabricage of formuleren in de 

chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en.  (PROC3) / Bereiden of 
mengen in batchprocessen (PROC5) / Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten 

lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) / Overbrengen van stof of mengsel 
(laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) / Overbrengen van stof of mengsel 
naar kleine verpakkingen (speciale vullijn, inclusief afwegen) (PROC9) / Spuiten buiten industriële 

omgevingen (PROC11) / Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) / Handmatige activiteiten 
waarbij handcontact optreedt (PROC19) 
 

Product (voorwerp) -eigenschappen 

Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.   

Fysische vorm van het product : Vaste stof, weinig stofvorming 
Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Duur : Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld).   

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een basisniveau van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur).  

Plaatselijke afzuiging 
nee 

Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 
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Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd 

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van het product.  

Niet eten of drinken tijdens gebruik. 

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met 
"basis" opleiding van werknemers.. 
Kleding met lange mouwen 

Dermaal - minimale efficiëntie van 90 % 

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166. 

Bescherming van de ademhalingswegen 
nee 
Inhalatie - minimale efficiëntie van 0 % 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen- of buitenshuis : Omvat gebruik binnen- en buitenshuis. 

 

4.2.3. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Continuproces, Gesloten systemen 

Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk 
is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed en. (PROC1) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

4.2.4. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten, continu proces 

met incidentele, beheerste blootstelling 
Productie of raffinage van chemicaliën in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling of processen met vergelijkbare containment-omstandigheden (PROC2) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

4.2.5. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik in een gesloten batchproces 
(synthese of formulering) 
Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu proces met 

occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandighed 
en. (PROC3) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 
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Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

4.2.6. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Mengen in batchprocessen om preparaten 
en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) 

Bereiden of mengen in batchprocessen (PROC5) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

4.2.7. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 
(vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen (PROC8a) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

4.2.8. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 

(vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  
Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen (960 cm2) 

 

4.2.9. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of preparaat 

naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
Overbrengen van stof of mengsel naar kleine verpakkingen (speciale vullijn, inclusief afwegen) 
(PROC9) 

 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Palmen van beide handen (480 cm2) 

 

4.2.10. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen 
Spuiten buiten industriële omgevingen (PROC11) 
 

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

http://www.borealisgroup.com/


VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

 

Ammoniumnitraat 

Versie 8.0 Herzieningsdatum: 29.01.2021 Eerdere datum: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-BE - NL 

   
Pagina 52 van 59 

Volledig pak voor bescherming tegen chemicaliën 
Dermaal - minimale efficiëntie van 96 % 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen en bovenkant polsen (1500 cm2)  

 

4.2.11. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens 
Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 
 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Alleen één hand en gezicht (240 cm2) 

 

4.2.12. Voorkomen van de blootstelling van werknemers: Handmatig mengen met intiem contact 

en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar 
Handmatige activiteiten waarbij handcontact optreedt (PROC19) 
 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Duur : Omvat blootstelling tot 1 h 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Blootgestelde lichaamsdelen : Twee handen en onderarmen (1980 cm2) 

 

 

4.3. Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron 

4.3.1. Introductie in het milieu en blootstelling: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve 
technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp) (ERC8b) / Wijdverbreid gebruik (buiten) 
van reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp) (ERC8e) 

 

Aanvullende informatie over schatting van de blootstelling 

Omdat er geen milieugevaar werd vastgesteld, is er geen milieugerelateerde blootstellingsbeoordeling 
en risicokarakterisering uitgevoerd. 

 
 

4.3.3. Blootstelling van de werknemer: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, 
waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandighed en. (PROC1) 
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Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,003 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  

 

4.3.4. Blootstelling van de werknemer: Productie of raffinage van chemicaliën in gesloten, continu 

proces met incidentele, beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare containment-
omstandigheden (PROC2) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,137 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 

TRA worker v3) 

0,027  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   0,027  

 

4.3.5. Blootstelling van de werknemer: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een 
gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandighed en. (PROC3) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,069 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,013  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,016  
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4.3.6. Blootstelling van de werknemer: Bereiden of mengen in batchprocessen (PROC5) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 1 mg/m³ (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,028  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,296  

 

4.3.7. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten 

lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen (PROC8a) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  

 

4.3.8. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in 

gespecialiseerde voorzieningen (PROC8b) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 1,371 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,268  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,282  

 

4.3.9. Blootstelling van de werknemer: Overbrengen van stof of mengsel naar kleine verpakkingen 

(speciale vullijn, inclusief afwegen) (PROC9) 
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Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

Huid systemisch Langetermijn 0,686 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,134  

combinatie van 
routes 

    0,148  

 

4.3.10. Blootstelling van de werknemer: Spuiten buiten industriële omgevingen (PROC11) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 1 mg/m³ (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,028  

Huid systemisch Langetermijn 4,284 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 

TRA worker v3) 

0,837  

combinatie van 

routes 

systemisch Langetermijn   0,865  

 

4.3.11. Blootstelling van de werknemer: Gebruik als laboratoriumreagens (PROC15) 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 0,034 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

< 0,01  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   < 0,01  

 

4.3.12. Blootstelling van de werknemer: Handmatige activiteiten waarbij handcontact optreedt 

(PROC19) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 
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inhalatoir systemisch Langetermijn 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

Huid systemisch Langetermijn 2,829 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,552  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,555  

 
 

4.4. Leidraad voor downstream-gebruiker om te evalueren of hij binnen de door het 
blootstellingsscenario gestelde grenzen werkt 

Dit veiligheidsinformatieblad biedt de gebruiker operationele voorwaarden en maatregelen voor 

risicomanagement, waardoor hij veilig kan werken met de substantie / het mengsel. Als de gebruiker kiest 
voor andere operationele voorwaarden en maatregelen voor risicomanagement, dan dient hij zich ervan te 
verzekeren dat de risico's tot hetzelfde niveau worden beperkt.  
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ES5: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve technische hulpstof (geen opname in of 
op een voorwerp), Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve technische hulpstof (geen 
opname in of op een voorwerp) 

5.1. Gedeelte voor titel 

Gestructureerde korte titel : Consumptief gebruik 

 

Milieu 

SB1 Technisch reactieve hulpstof, Consumptief gebruik ERC8b, 

ERC8e 

Consument 

SB2 Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve technische hulpstof (geen 
opname in of op een voorwerp), Wijdverbreid gebruik (buiten) van 

reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp), 
Pyrotechnische producten, Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 

PC1, UCN 
S50200, 

SB3 Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve technische hulpstof (geen 

opname in of op een voorwerp), Wijdverbreid gebruik (buiten) van 
reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp), 
Meststoffen (bodemverandering) 

PC12 

 

 

5.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling 

5.2.1. Voorkomen van blootstelling van het milieu: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve 
stoffen in open systemen (ERC8b) / Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open 
systemen (ERC8e) 

 
 
5.2.2. Beheersing van consumentenblootstelling: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve 

technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp), Wijdverbreid gebruik (buiten) van 
reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp), Pyrotechnische producten, 
Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 

Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC1) / Pyrotechnische producten (UCN S50200) / 
Specialistische producten, pyrotechnisch en/of lucifers () 

Product (voorwerp) -eigenschappen 

Omvat concentraties tot 0,3 g/g 
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Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Gebruiksfrequentie : Gebruiksfrequentie: niet frequent   

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen poeders 

en stof. 
(concentratie > 10% ) 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van consumenten 

Blootgestelde lichaamsdelen : Binnenkant handen / een hand / handpalmen (428 cm2)   

Gebruik binnen- of buitenshuis : binnen 

 

5.2.3. Beheersing van consumentenblootstelling: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve 
technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp), Wijdverbreid gebruik (buiten) van 
reactieve technische hulpstof (geen opname in of op een voorwerp), Meststoffen 

(bodemverandering) 
Meststoffen (PC12) 

Product (voorwerp) -eigenschappen 

Omvat concentraties tot 0,46 g/g 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur) 

Gebruiksfrequentie : Gebruiksfrequentie: niet frequent   

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen poeders 
en stof. 

(concentratie > 10% ) 

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van consumenten 

Blootgestelde lichaamsdelen : Binnenkant handen / een hand / handpalmen (428 cm2)   

Gebruik binnen- of buitenshuis : binnen 
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5.3. Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron 

5.3.1. Introductie in het milieu en blootstelling: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen 
in open systemen (ERC8b) / Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen 
(ERC8e) 

 

Aanvullende informatie over schatting van de blootstelling 

Omdat er geen milieugevaar werd vastgesteld, is er geen milieugerelateerde blootstellingsbeoordeling 
en risicokarakterisering uitgevoerd. 

 

5.3.2. Blootstelling van de consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC1) / Pyrotechnische 

producten (UCN S50200) / Specialistische producten, pyrotechnisch en/of lucifers () 

Blootstellingsro

ute 

Gezondheidseffe

ct 

Blootstellingsin

dicator 

Blootstellingsniv

eau 

RCR Opmerkingen 

Huid systemisch Langetermijn 0,858 mg/kg 

lg/dag (ECETOC 
TRA consumer v3) 

0,335  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,335  

 

5.3.3. Blootstelling van de consument: Meststoffen (PC12) 

Blootstellingsro
ute 

Gezondheidseffe
ct 

Blootstellingsin
dicator 

Blootstellingsniv
eau 

RCR Opmerkingen 

Huid systemisch Langetermijn 1,315 mg/kg 
lg/dag (ECETOC 
TRA consumer v3) 

0,514  

combinatie van 
routes 

systemisch Langetermijn   0,514  

 

 

5.4. Leidraad voor downstream-gebruiker om te evalueren of hij binnen de door het 
blootstellingsscenario gestelde grenzen werkt 

Dit veiligheidsinformatieblad biedt de gebruiker operationele voorwaarden en maatregelen voor 
risicomanagement, waardoor hij veilig kan werken met de substantie / het mengsel. Als de gebruiker kiest 
voor andere operationele voorwaarden en maatregelen voor risicomanagement, dan dient hij zich ervan te 

verzekeren dat de risico's tot hetzelfde niveau worden beperkt.  
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