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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : Alcohol 96% 

Producttype : Detergent 

Productgroep : Handelsproduct 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik,Industrieel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel 

Titel Gebruiksbeschrijvingen 

Alcohol 96%X SU21, SU22, PC35 

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

De Nederlandsche Afvulmaatschappij B.V.
+31(0)10 4752435
info@denederlandscheafvulmaatschappij.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer 

NEDERLAND Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
NB: Deze service is alleen beschikbaar (dieren-)artsen, 
apothekers en andere professionele hulpverleners.

Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 

+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 
REACH) 

Flam. Liq. 2 H225 

Eye Irrit. 2 H319 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

GHS02 GHS07 

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden 
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken 
P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen 
P370+P378 - In geval van brand: blussen met bluspoeder, alcoholresistent schuim, kooldioxide 
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(CO2), Waternevel 
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving. 

2.3. Andere gevaren 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en 
milieueffecten 

: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. De dampen zijn 
zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden. Ontstekingsgevaar op afstand. 

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsel 

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

ethanol, ethylalcohol (CAS-nr) 64-17-5 
(EG nr) 200-578-6 
(EU-Identificatienummer) 603-002-00-5 
(REACH-nr) 01-2119457610-43 

>= 75 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. Nooit bij een bewusteloze 
persoon iets toedienen via de mond. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij 
onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing. Bij twijfel of bij 
aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij 
huidirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Niet laten braken. Een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Irritatie van de ogen. 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Bluspoeder. alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (CO2). 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

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

Brandgevaar : Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Mogelijke vorming van giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Vermijd dat het bluswater in het 
milieu terechtkomt. 

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, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Voor voldoende ventilatie zorgen. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen 
verwijderen. Vermijd inademing van de dampen. Contact met de ogen, de huid of de kleding 
vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. 
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6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden 
te roken. Contact met de huid en de ogen vermijden. 

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". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Niet in 
het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water 
binnendringt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Geabsorbeerd product opscheppen in 
afsluitbare vaten. Restant wegspoelen met veel water. Waarschuw de autoriteiten, als het 
product in de riolering of open water terechtkomt. 

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

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. 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 : Opgepast! Deze substantie wordt opgenomen door de huid. Strenge hygiëne vereist. Vermijd 
nevelvorming in de lucht. Vermijd inademing van de dampen. Aanraking met de huid vermijden. 
Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke 
plek waar het risico van blootstelling bestaat. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en 
opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen 
treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich 
ophopen in het vat. Gebruik explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke 
beschermingsuitrusting. Contact met de huid en de ogen vermijden. 

Hygiënische maatregelen : 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 : Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen. Opslag- en 
opvangreservoir aarden. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Geen 
perslucht gebruiken om het product over te hevelen, te lossen of te transporteren. 
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend vonkvrij 
gereedschap gebruiken. Explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- apparatuur 
gebruiken. Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden 
gevolgd. 

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 

Verbod op gemengde opslag : oxidatiemiddelen. sterke zuren. 

Verpakkingsmateriaal : Geschikt materiaal: Roestvrij staal. Koolstofstaal. IJzer. Glas. Ongeschikt materiaal: aluminium. 
Kunststoffen. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

Nederland Lokale naam Ethanol 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 260 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1900 mg/m³ 

Nederland Opmerking H 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1900 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 343 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 950 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 950 mg/m³ 



Alcohol 96% 
Veiligheidsinformatieblad  
 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

06/10/2015 NL (Nederlands)  4/8 
 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

Langdurig - systemische effecten, oraal 87 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 114 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 206 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0,96 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0,79 mg/l 

PNEC aqua (intermitterend, zacht water) 2,75 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zacht water) 3,6 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 2,9 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem)  

PNEC bodem 0,63 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Oraal) 

PNEC oraal (secundaire vergiftiging) 0,72 g/kg 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 580 mg/l 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Zorg voor een geschikte ventilatie en/of afzuiging. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. 

Bescherming van de handen : Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact 
(Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig> 480 minuten permeatie volgens EN 
374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), chloropreenrubber (> = 0,5 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) 
en anderen. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het 
materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. De 
precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening 
mee. 

Bescherming van de ogen : veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen. 

Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding. Veiligheidsschoenen 

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. CE-goedgekeurd masker 
voor organische dampen en oplosmiddelen (type A, bruin). 

   

Beperking en controle van de blootstelling van 
het milieu 

: Voorkom lozing in het milieu. 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Kleurloos. helder. 
  

Geur : Alcohol. 
  

Geurdrempelwaarde : 178 - 188 mg/m³ 
  

pH : 5,3 (100g/l; 20 °C) 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : ≈ -114 °C 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : 78 °C (1013 hPa) 
  

Vlampunt : 12 °C 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : 363 °C 
  

Ontledingstemperatuur : > 700 °C 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : 5,7 - 6 kPa (20 °C) 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : 1,6 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
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Relatieve dichtheid verzadigd damp-
/luchtmengsel 

: 1,03 

Dichtheid : 0,79 - 0,8 kg/l (20 °C) 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in. Di-ethylether. chloroform. benzeen. Benzine. 
Water: volledig oplosbaar 
  

Log Pow : -0,35 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : 1,2 mPa.s 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen. 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen chemische groep geassocieerd met oxiderende eigenschappen. 
  

Explosiegrenzen : 2,5 - 19 vol % 
  

 

9.2. Overige informatie 

Minimale ontstekingsenergie : 0,4 mJ 

Geleidingsvermogen : 1,3*10E5 

VOC-gehalte : > 92 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen. Exotherme reactie. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Vermijd contact met hete oppervlakken. warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxidatiemiddelen en sterke zuren. aluminium. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Zuurstofverbindingen. Koolstof (C). 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

LD50 oraal rat 10470 mg/kg (De symptomen kunnen duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en 
evenwichtsstoornissen zijn) 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg (Symptomen: Roodheid, pijn) 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 124,7 mg/l/4u (De symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, 
spierzwakte en in extreme gevallen bewusteloosheid) 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Kan een lichte huidirritatie veroorzaken. De vloeistof ontvet de huid. Herhaalde blootstelling kan 
een droge of een gebarsten huid veroorzaken 

pH: 5,3 (100g/l; 20 °C) 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: 5,3 (100g/l; 20 °C) 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 4 ml/kg (male) 
 

Gevaar bij inademing : Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Kan verlies van bewustzijn veroorzaken 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange 
termijn geen negatieve invloed op het milieu. 

 

 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

LC50 vissen 14,2 g/l 

EC50 Daphnia 12340 mg/l 

LC50 vissen 2 13000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)) 

NOEC (chronisch) > 1 mg/l 24d 
 
 

 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Alcohol 96%  

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 

12.3. Bioaccumulatie 

Alcohol 96%  

Log Pow -0,35 

Bioaccumulatie Geen bioaccumulatie. 
 

ethanol, ethylalcohol (64-17-5) 

Log Pow -0,32 

Bioaccumulatie Geen bioaccumulatie. 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Alcohol 96%  

Ecologie - bodem Geen gegevens beschikbaar. 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Alcohol 96%  

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

EURAL-code : 20 01 00 - gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01) 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. VN-nummer 

VN-nr (ADR) : 1170 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : ETHANOL (ETHYLALCOHOL) 

Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1170 ETHANOL (ETHYLALCOHOL), 3, II, (D/E) 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 3 

Gevaarsetiketten (ADR) : 3 
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 : 

 

   
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : II 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Classificeringscode (ADR)  : F1 

Special provision (ADR) : 144, 601 

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E2 

Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, R001 

Bepalingen gemengde verpakking (ADR) : MP19 

Instructies voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: T4 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: TP1 

Tankcode (ADR) : LGBF 

Voertuig voor vervoer van tanks : FL 

Transportcategorie (ADR) : 2 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - 
Behandeling (ADR) 

: S2, S20 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 33 

Oranje identificatiebord : 

 

Code tunnelbeperking (ADR) : D/E 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Verontreinigingscategorie : Z 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

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

15.1.1. EU-voorschriften 

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk 
worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van de volgende 
gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008  

Alcohol 96% - ethanol, ethylalcohol 

3.a. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: 
Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F 

Alcohol 96% - ethanol, ethylalcohol 

3.b. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: 
Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de 
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 
3.10 

Alcohol 96% - ethanol, ethylalcohol 

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare 
vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen 
en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 
3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of 
zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen. 

ethanol, ethylalcohol 

 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
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VOC-gehalte : > 92 % 
 

 
 

Detergentenverordening : Informatieblad betreffende bestanddelen: 

Component CAS-nr % 

ALCOHOL 64-17-5 >=10% 

AQUA 7732-18-5 1 - 10% 
  

 
  

  
 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 
 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 

Saneringsinspanningen : B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : ethanol, ethylalcohol is aanwezig 

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

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

: ethanol, ethylalcohol is aanwezig 

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

: ethanol, ethylalcohol is aanwezig 

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

: ethanol, ethylalcohol is aanwezig 

 
 

 
 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 

Afkortingen en acroniemen: 

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

BCF  Bioconcentratiefactor 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

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) 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen 

zPzB  Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 
 

Overige informatie : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd verkregen van 
bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking 
gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid.  De condities 
of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze 
controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook 
om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid 
voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan 
ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken 
van het produkt. 

 
 

 Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) 

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, 
dienstverlening, ambachtslieden) 

 

 

 

 
 
SDS EU (REACH bijlage II) 

 
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. 
 


