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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 
Productnaam : Chelal Kubig 
Productgroep : Handelsproduct 
Andere identificatiemiddelen : Oplossing in water van koper (II) polyamine chelaten beantwoordend aan de NF U 42-003-

02 norm voor vloeibare meststoffen (AFNOR) 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Meststoffen 

1.2.2. Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 
over vergiftigingen: 
070 245 245 (gratis, 
24/7), of indien 
onbereikbaar tel. 02 
264 96 30 (normaal 
tarief). 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd 
om professionele 
hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 H302   
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315   
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318   
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317   
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411   
Full text of H and EUH statements: see section 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het 
water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

BMS Micro-Nutrients NV 
Rijksweg 32 
be– 2880 Bornem 
België 
T +32/3 899 10 10 - F +32/3 899 40 44 
info@chelal.com - www.chelal.com 

mailto:info@chelal.com
http://www.chelal.com/
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2.2. Etiketteringselementen 

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

   

   

  GHS05 GHS07 GHS09    
Signaalwoord (CLP) : Gevaar 
Bevat : Reactieproducten van 2,2'-iminodi(ethylamine) en kopersulfaat (1:1), Reactieproducten van 

aminen, polyethyleenpoly-, triethyleentetraminefractie en kopersulfaat (1:1), 
Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, tetraethyleenpentaminefractie en 
kopersulfaat (1:1) 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H302 - Schadelijk bij inslikken. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. 
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken. 
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

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

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, 
tetraethyleenpentaminefractie en kopersulfaat (1:1) 

EU Identificatie-Nr: 701-400-4 
REACH-nr: 01-2120773696-
37 

15 – 20 Acute Tox. 3 (Oraal), H301 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

Reactieproducten van 2,2'-iminodi(ethylamine) en 
kopersulfaat (1:1) 

EU Identificatie-Nr: 701-411-4 
REACH-nr: 01-2120773695-
39 

10 – 15 Acute Tox. 3 (Oraal), H301 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, 
triethyleentetraminefractie en kopersulfaat (1:1) 

EU Identificatie-Nr: 701-399-0 
REACH-nr: 01-2120773697-
35 

10 – 15 Acute Tox. 3 (Oraal), H301 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

Full text of H and EUH statements: see section 16 
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Onmiddellijk een arts 
raadplegen. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of 
uitslag: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij inslikken: 
onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product leidt tot een gezondheidsrisico. 
Symptomen/effecten na inademing : Hoewel geen eventuele uitwerking op de gezondheid van mens of dier bekend is, wordt 

ervan uitgegaan dat dit product een inademingsrisico inhoudt. 
Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Ernstig oogletsel. 
Symptomen/effecten na opname door de mond : Schadelijk bij inslikken. Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

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

Brandgevaar : Geen brandgevaar. 
Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Brandzone niet betreden 
zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Kan schadelijk zijn voor waterorganismen, voor de flora en voor in de grond levende 
organismen. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend 
product. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Waarschuw de autoriteiten, als 
het product in de riolering of open water terechtkomt. Gelekte/gemorste stof opnemen om 
materiële schade te vermijden. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. 
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Contact met de huid en de ogen vermijden. Inademing 

van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Evacueren. Alleen bevoegd personeel 
uitgerust met geschikte beschermende kleding mag ingrijpen. Waarschuw de brandweer en 
de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het milieu. 
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6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 
Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. Zorg ervoor dat het product niet in het milieu terechtkomt. Toxisch voor waterorganismen. Waarschuw de autoriteiten, als het 
product in de riolering of open water terechtkomt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. Gemorste vloeistof insluiten met dijken of 
absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te 
voorkomen. Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen. 

Reinigingsmethodes : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Gemorste vloeistof 
absorberen met een absorptiemiddel. 

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 
brengen. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Contact met de huid en de ogen vermijden. Inademing van 
stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het 
gebruik van dit product. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een 
persoonlijke beschermingsuitrusting. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. 

Hanteringstemperatuur : 5 – 30 °C 
Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde 

werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Na hantering van dit product altijd handen 
wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

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

Technische maatregelen : Achter slot bewaren. Opslaan in goed gesloten, lekvrije vaten. 
Opslagvoorwaarden : Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

Koel bewaren. 
Opslagtemperatuur : 5 – 30 °C 
Verpakkingsmateriaal : Het product altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke 

verpakking. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
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Chelal Kubig  

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (Generieke OEL-gegevens (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)) 

Koper, anorganische (long term respirable fraction; 
short term respirable fraction) 

0,01; 0,02 mg/m³ 

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term; short term) 0,5; 1 mg/m³ 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,1 mg/m³ 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,2 mg/m³ 
 

Reactieproducten van 2,2'-iminodi(ethylamine) en kopersulfaat (1:1)  

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (Generieke OEL-gegevens (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)) 

Koper, anorganische (long term respirable fraction; 
short term respirable fraction) 

0,01; 0,02 mg/m³ 

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term; short term) 0,5; 1 mg/m³ 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,1 mg/m³ 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,2 mg/m³ 
 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, tetraethyleenpentaminefractie en kopersulfaat (1:1)  

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (Generieke OEL-gegevens (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)) 

Koper, anorganische (long term respirable fraction; 
short term respirable fraction) 

0,01; 0,02 mg/m³ 

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term; short term) 0,5; 1 mg/m³ 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,1 mg/m³ 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,2 mg/m³ 
 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, triethyleentetraminefractie en kopersulfaat (1:1)  

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (Generieke OEL-gegevens (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)) 

Koper, anorganische (long term respirable fraction; 
short term respirable fraction) 

0,01; 0,02 mg/m³ 

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term; short term) 0,5; 1 mg/m³ 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,1 mg/m³ 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Koper, anorganische (long term) 0,2 mg/m³ 



Chelal Kubig 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EU) 2015/830 
 

   

1/06/2018 (Datum van uitgave) NL (Nederlands) 6/12 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 
Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. 
Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 
Nauwaansluitende bril 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 
Draag geschikte beschermende kleding 
 
Bescherming van de handen: 
Beschermende handschoenen 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 

8.2.2.4. Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 
Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
Kleur : donkerblauw. 
Geur : Geurloos. 
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
pH : 9 – 9.5 (1% oplossing) 
Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt : Niet van toepassing 
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 



Chelal Kubig 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EU) 2015/830 
 

   

1/06/2018 (Datum van uitgave) NL (Nederlands) 7/12 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing 
Dampspanning : als voor water 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
Dichtheid : ≈ 1.3 kg/l 
Oplosbaarheid : Water: compleet 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7). 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Raadpleeg de leverancier(s) van deze producten voor specifieke aanbevelingen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Schadelijk bij inslikken. 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

Chelal Kubig  

ATE CLP (oraal) 735.294 mg/kg lichaamsgewicht 
 

Reactieproducten van 2,2'-iminodi(ethylamine) en kopersulfaat (1:1) 

LD50 oraal rat 300 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 423) result obtained on a similar substance: reaction 
mass of copper sulfate and (2-aminoethyl)({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amine (amines, 
polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction, TETA) 
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Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, tetraethyleenpentaminefractie en kopersulfaat (1:1) 

LD50 oraal rat 300 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 423) result obtained on a similar substance: reaction 
mass of copper sulfate and (2-aminoethyl)({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amine (amines, 
polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction, TETA) 

 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, triethyleentetraminefractie en kopersulfaat (1:1) 

LD50 oraal rat 300 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 423) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 
pH: 9 – 9.5 (1% oplossing) 

 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
pH: 9 – 9.5 (1% oplossing) 

 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn 

: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Reactieproducten van 2,2'-iminodi(ethylamine) en kopersulfaat (1:1) 

EC50 - Schaaldieren [1] 4.25 mg/l (24h) OECD 202 

EC50 - Schaaldieren [2] 3.12 mg/l (48h) OECD 202 

ErC50 algen 5.01 mg/l (0-72h) OECD 201 
 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, tetraethyleenpentaminefractie en kopersulfaat (1:1) 

EC50 - Schaaldieren [1] 4.25 mg/l (24h) OECD 202, result obtained on a similar substance: reaction mass of 
copper sulfate and 2,2'-iminodi(ethylamine)(diethylenetriamine, DETA) 

EC50 - Schaaldieren [2] 3.12 mg/l (48h) OECD 202, result obtained on a similar substance: reaction mass of 
copper sulfate and 2,2'-iminodi(ethylamine)(diethylenetriamine, DETA) 

ErC50 algen 5.01 mg/l (0-72h) OECD 201, result obtained on a similar substance: reaction mass of 
copper sulfate and 2,2'-iminodi(ethylamine)(diethylenetriamine, DETA) 

 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, triethyleentetraminefractie en kopersulfaat (1:1) 

EC50 - Schaaldieren [1] 4.25 mg/l (24h) OECD 202, result obtained on a similar substance: reaction mass of 
copper sulfate and 2,2'-iminodi(ethylamine)(diethylenetriamine, DETA) 

EC50 - Schaaldieren [2] 3.12 mg/l (48h) OECD 202, result obtained on a similar substance: reaction mass of 
copper sulfate and 2,2'-iminodi(ethylamine)(diethylenetriamine, DETA) 

ErC50 algen 5.01 mg/l (0-72h) OECD 201,result obtained on a similar substance: reaction mass of 
copper sulfate and 2,2'-iminodi(ethylamine)(diethylenetriamine, DETA) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Reactieproducten van 2,2'-iminodi(ethylamine) en kopersulfaat (1:1) 

Persistentie en afbreekbaarheid Inherently biodegradable. 
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Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, tetraethyleenpentaminefractie en kopersulfaat (1:1) 

Persistentie en afbreekbaarheid Inherently biodegradable. 
 

Reactieproducten van aminen, polyethyleenpoly-, triethyleentetraminefractie en kopersulfaat (1:1) 

Persistentie en afbreekbaarheid Inherently biodegradable. 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Wet nummer 12.0305 van 2 augustus, 2010 (Nationaal beleid inzake vaste afvalstoffen). 
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Aanvullende informatie : Lege verpakkingen niet hergebruiken. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1 VN-nummer 

UN-nr (ADR) : UN 3082 
VN-nr (IMDG) : Niet gereglementeerd 
VN-nr (IATA) : Niet gereglementeerd 
VN-nr (ADN) : Niet gereglementeerd 
VN-nr (RID) : Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam (ADR) : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. 
Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet gereglementeerd 
Officiële vervoersnaam (RID) : Niet gereglementeerd 
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., 9, III, (-) 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR 
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 9 
Gevaarsetiketten (ADR) : 9  
 : 
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IMDG 
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet gereglementeerd 
 
IATA 
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet gereglementeerd 
 
ADN 
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet gereglementeerd 
 
RID 
Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : III 
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet gereglementeerd 
Verpakkingsgroep (RID) : Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Ja 
Mariene verontreiniging : Ja 
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 
Classificatiecode (ADR)  : M6  
Bijzondere bepalingen (ADR) : 274, 335, 375, 601 
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l 
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1 
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP1  
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19  
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(ADR) 

: T4 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: TP1, TP29 

Tankcode (ADR) : LGBV 
Voertuig voor tankvervoer : AT 
Vervoerscategorie (ADR) : 3 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR) 

: V12 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (ADR) 

: CV13 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 90  
Oranje identificatiebord : 

 
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : -  
EAC code : •3Z  
 
Transport op open zee 
Niet gereglementeerd 
 
Luchttransport 
Niet gereglementeerd 
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Transport op binnenlandse wateren 
Niet gereglementeerd 
 
Spoorwegvervoer 
Niet gereglementeerd 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

15.1.1. EU-voorschriften 
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 
betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Duitsland 
Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1) 
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) 
Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

Denemarken 
Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 
Zwitserland 
Opslagklasse (LK) : LK 10/12 - Vloeistoffen 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 3 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

H301 Giftig bij inslikken. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 



Chelal Kubig 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EU) 2015/830 
 

   

1/06/2018 (Datum van uitgave) NL (Nederlands) 12/12 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


