
 

Little Joe Scented Platter Lavender 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
Uitgiftedatum: 1-12-2021   Versie: 1.0 

  

 

   

1-12-2021 (Uitgiftedatum) NL (Nederlands) 1/11 
 

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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : Little Joe Scented Platter Lavender 

UFI : CKPK-XHRJ-3J1D-4CSA 

Productcode : LJSP005 

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 : Luchtverfrisser 

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 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 88 755 80 00 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] 

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Skin Sens. 1 H317   

Volledige tekst van gevaarsindelingen , H- en EUH zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Drive Int. AG 

Pilatusstrasse 28 

6052 CH-Hergiswil 

T +41 (0) 41 511 0304 

info@drive-int.ch - www.drive-int.ch 

mailto:info@drive-int.ch
http://www.drive-int.ch/
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Bevat : Linalool, Linalylacetaat, Reactiemassa van cis-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetaat 

en trans-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetaat en cis-4-isopropyl-1-

methylcyclohexylacetaat en trans-4- isopropyl-1-methylcyclohexylacetaat, 4-tert-

butylcyclohexyl- acetaat, Geraniol, Citronellol, Eugenol, Cumarine, Cineole, reactiemassa 

van (2E) -3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl-acetaat en (2Z) -3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl-

acetaat 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. 

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 

P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in 

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Geen in normale omstandigheden. 

 

 
 

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] 

Linalool CAS-Nr: 78-70-6 

EG-Nr: 201-134-4 

EU Identificatie-Nr: 603-235-

00-2 

REACH-nr: 01-2119474016-

42 

5 – 10 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

2,6-Dimethyloct-7-een-2-ol CAS-Nr: 18479-58-8 

EG-Nr: 242-362-4 

REACH-nr: 01-2119457274-

37 

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Linalylacetaat CAS-Nr: 115-95-7 

EG-Nr: 204-116-4 

REACH-nr: 01-2119454789-

19 

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

2,2,4,6,6-pentamethylheptaan CAS-Nr: 13475-82-6 

EG-Nr: 236-757-0 

REACH-nr: 01-2119490725-

29 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 4, H413 

3,5,5-trimethylhexylacetaat CAS-Nr: 58430-94-7 

EG-Nr: 261-245-9 

1 - 2 Skin Irrit. 2, H315 

Aquatic Chronic 2, H411 

Reactiemassa van cis-1-methyl-1-(4-

methylcyclohexyl)ethylacetaat en trans-1-methyl-1-(4-

methylcyclohexyl)ethylacetaat en cis-4-isopropyl-1-

methylcyclohexylacetaat en trans-4- isopropyl-1-

methylcyclohexylacetaat 

EG-Nr: 939-728-7 

REACH-nr: 01-2119983293-

30 

0.5 - 0.8 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

4-tert-butylcyclohexyl- acetaat CAS-Nr: 32210-23-4 

EG-Nr: 250-954-9 

REACH-nr: 01-2119976286-

24 

0,5 – 1 Skin Sens. 1B, H317 

Geraniol CAS-Nr: 106-24-1 

EG-Nr: 203-377-1 

EU Identificatie-Nr: 603-241-

00-5 

REACH-nr: 01-2119552430-

49 

0,5 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

Citronellol CAS-Nr: 106-22-9 

EG-Nr: 203-375-0 

REACH-nr: 01-2119453995-

23 

0,5 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Eugenol CAS-Nr: 97-53-0 

EG-Nr: 202-589-1 

REACH-nr: 01-2119971802-

33 

0,5 – 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Cumarine CAS-Nr: 91-64-5 

EG-Nr: 202-086-7 

REACH-nr: 01-2119943756-

26 

0,1 – 0,5 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=290 

mg/kg lichaamsgewicht) 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Cineole CAS-Nr: 470-82-6 

EG-Nr: 207-431-5 

REACH-nr: 01-2119967772-

24 

0,1 – 0,5 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Sens. 1B, H317 

reactiemassa van (2E) -3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-

yl-acetaat en (2Z) -3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl-

acetaat 

EG-Nr: 906-083-8 

REACH-nr: 01-2119973483-

29 

0,1 – 0,5 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Breng de getroffen persoon naar de buitenlucht. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water. In geval van roodheid of irritatie een arts 

bellen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten 

worden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. In geval van 

aanhoudende irritatie een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Mond met water spoelen. Nooit proberen te laten braken. Bij onwel voelen een arts 

raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

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

Symptomatische behandeling. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO2). Verneveld water. Schuim. Droog poeder. 

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal. 

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

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Koolstofoxiden (CO, CO2). Stikstofoxides. Giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Voorkom verspreiding van de blusvloeistoffen door deze in te dammen. Aan hitte 

blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. 

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 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Contact met de huid en de ogen vermijden. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Zorg ervoor dat het product niet in het milieu terechtkomt. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Het product mechanisch opruimen. 

Reinigingsmethodes : De verontreinigde omgeving met grote hoeveelheden water reinigen. 

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

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie voor nadere informatie 

paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Aanraking met de ogen en de huid 

vermijden. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken op de werkplek. De handen en andere blootgestelde delen 

wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. 

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

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in een droge en goed geventileerde ruimte. 

Buiten bereik van warmte houden. 

Niet combineerbare stoffen : Sterke zuren. Sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen. 

Verpakkingsmateriaal : Originele verpakking. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Langdurige en/of herhaalde hantering: Veiligheidsbril 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 

 

Bescherming handen: 

Draag geschikte handschoenen. De beschermende handschoenen die worden gebruikt, moeten voldoen aan de specificaties van Verordening 

2016/425 en de norm EN 374 die daaruit voortkomt. Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de fabrikant 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast 

Kleur : Violet. 

Geur : Lavendel. 

Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 

Smeltpunt : Niet beschikbaar 

Vriespunt : Niet beschikbaar 

Kookpunt : Niet beschikbaar 

Ontvlambaarheid : Niet brandbaar 

Ontploffingseigenschappen : niet explosief. 

Oxiderende eigenschappen : Volgens de EG-criteria niet-oxidatief. 
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Explosiegrenzen : Niet van toepassing 

Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing 

Vlampunt : Niet van toepassing 

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 

Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 

pH : Niet van toepassing 

pH-oplossing : Niet beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 

Oplosbaarheid : Water: Onoplosbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Dampspanning : Niet van toepassing 

Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : Niet beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing 

Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 

Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 

Vorm van de deeltjes : Niet beschikbaar 

Aspectverhouding deeltjes : Niet beschikbaar 

Deeltjesaggregatietoestand : Niet beschikbaar 

Deeltjesagglomeratietoestand : Niet beschikbaar 

Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes : Niet beschikbaar 

Deeltjesstofvorming : Niet beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen, voor zover ons bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren. Sterke alkaliën. Sterke oxidatiemiddelen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

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

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

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

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
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Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Cumarine (91-64-5) 

LD50 oraal rat 290 mg/kg (OECD 401 methode) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: Niet van toepassing 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: Niet van toepassing 
 

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

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen) 
 

Little Joe Scented Platter Lavender  

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

 
 

3,5,5-trimethylhexylacetaat (58430-94-7) 

LC50 vissen 7,7 mg/l/96u (Pimephales promelas) (méthode OCDE 203) 

EC50 Daphnia > 5,8 mg/l/48 u (Daphnia magna) (méthode OCDE 202) 

ErC50 algen > 3,8 mg/l/72 u (Pseudokirchneriella subcapitata)(OECD 201 methode) 

NOEC chronisch algen < 0,51 mg/l/72 u (Pseudokirchneriella subcapitata)(OECD 201 methode) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

3,5,5-trimethylhexylacetaat (58430-94-7) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

Biodegradatie 80 % (28 dagen) (OECD 301F methode) 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

Linalool (78-70-6) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

2,6-Dimethyloct-7-een-2-ol (18479-58-8) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Linalylacetaat (115-95-7) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

2,2,4,6,6-pentamethylheptaan (13475-82-6) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

3,5,5-trimethylhexylacetaat (58430-94-7) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Reactiemassa van cis-1-methyl-1-(4-

methylcyclohexyl)ethylacetaat en trans-1-methyl-1-(4-

methylcyclohexyl)ethylacetaat en cis-4-isopropyl-1-

methylcyclohexylacetaat en trans-4- isopropyl-1-

methylcyclohexylacetaat 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

4-tert-butylcyclohexyl- acetaat (32210-23-4) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Geraniol (106-24-1) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Citronellol (106-22-9) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Eugenol (97-53-0) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Cumarine (91-64-5) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Cineole (470-82-6) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 
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Component 

reactiemassa van (2E) -3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-

yl-acetaat en (2Z) -3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl-

acetaat 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Verwijderen conform de van toepassing zijnde lokale wetgeving. 

Aanvullende informatie : De verpakkingen volledig legen alvorens ze te verwijderen. Recycling of verwijdering 

conform de van kracht zijnde wetgeving. 

EURAL-code : 20 03 01 - gemengd stedelijk afval 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet gereglementeerd 

 

Transport op open zee 

Niet gereglementeerd 

 

Luchttransport 

Niet gereglementeerd 

 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet gereglementeerd 

 

Spoorwegvervoer 

Niet gereglementeerd 
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

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 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

ErC50 Concentratie die resulteert in een vermindering van de groeisnelheid met 50% 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

 

Gegevensbronnen : ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). Veiligheidsinformatieblad van de 

leveranciers. 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

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

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 

Aquatic Chronic 4 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

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

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorie 1B 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening 

(EG) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Berekeningsmethode 

Eye Irrit. 2 H319 Berekeningsmethode 

Skin Sens. 1 H317 Berekeningsmethode 

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. 


