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

· Productidentificatie

· Handelsnaam: Venkel water
· Chemische identificatie: Mengsel

· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Gebruikssector

Professioneel gebruik,Consumentengebruik.
Gebruik van de stof of het mengsel : De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking
op het in rubriek 1.1
genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de
wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft

· Procescategorie Handelsproduct

· Toepassing van de stof / van de bereiding
Gebruik van de stof of het mengsel : geurstof
Functie of gebruikscategorie : Geurstoffen
Professioneel gebruik  Professioneel  SU22, PC28, PROC8a, ERC8a
Consumptief gebruik  Consument   SU21, PC28, ERC8a

· Ontraden gebruik Geen aanvullende informatie beschikbaar

· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:
De Nederlandsche Afvulmaatschappij B.V. 
+31(0)10 4752435
info@denederlandscheafvulmaatschappij.nl

· Inlichtingengevende sector: De Nederlandsche Afvulmaatschappij B.V.
· Telefoonnummer voor noodgevallen: During normal opening times: +49 2551 9340-0

2 Identificatie van de gevaren

· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
· Aanvullende gegevens:

Geen aanvullende informatie beschikbaar. De informatie in deze rubriek geldt voor het
onverdunde product.

· Etiketteringselementen
EUH zinnen :  EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
Extra zinnen :  Buiten het bereik van kinderen houden

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Niet van toepassing

· Gevarenpictogrammen Niet van toepassing

· Signaalwoord Niet van toepassing

· Gevarenaanduidingen Niet van toepassing

· Aanvullende gegevens:
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische karakterisering: Stoffen
· CAS-Nr. omschrijving

Venkel water
(Vervolg op blz. 2)
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· Aanvullende gegevens: Mengsel

4 Eerstehulpmaatregelen

· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:

Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

· Na het inademen:
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen voor de ademhaling.

· Na huidcontact: De huid wassen met zachte zeep en water.

· Na oogcontact:
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden.
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Medische hulp inroepen, indien pijn of
roodheid aanhoudt.

· Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
De mond spoelen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket
tonen).

· Informatie voor de arts:
· Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen.
Symptomen/letsels na inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden geen.
Symptomen/letsels na contact met de huid : Het product wordt niet als irriterend voor de huid beschouwd.
Wordt niet geacht een ernstig gevaar voor de huid met zich mee te brengen.
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.
Symptomen/letsels na opname door de mond : Kan een geringe irritatie van de mondwand, de keel en het
maag-darmkanaal veroorzaken.

· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit
etiket tonen).

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:
Geen sterke waterstraal gebruiken. Sterke waterstraal kan het vuur verder verspreiden.

· Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar : Niet brandbaar.

· Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het
bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting,
inclusief ademhalingsbescherming.

· Speciale beschermende kleding:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

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

· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Algemene maatregelen : Gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden

· Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom lozing in het milieu. Niet in het oppervlaktewater wegspoelen.
(Vervolg op blz. 3)
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· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Reinigingsmethodes: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Zorg voor voldoende ventilatie om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken. Het gemorste
product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. De geabsorbeerde stof in
afsluitbare vaten doen. Verwijderen conform de van toepassing zijnde plaatselijke voorschriften.

· Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING.

7 Hantering en opslag

· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen
gelden dienen in acht te worden genomen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. De handen en
andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken
of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen
te vermijden.

· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde
plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing.
Niet combineerbare stoffen: Sterke basen. Sterke zuren.
Incompatibele materialen: Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Rechstreeks zonlicht.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

· Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Vervalt.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Vermijd contact
met de huid, ogen of kleding. Vermijd onnodige blootstelling.
Bescherming handen : Niet nodig
Oogbescherming : Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale oogbescherming aanbevolen
Bescherming van de huid en het lichaam : Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale
kleding/huidbescherming aanbevolen
Bescherming luchtwegen : Geen speciale bescherming vereist zolang er sprake is van voldoende ventilatie
Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. De informatie in deze rubriek geldt voor
het

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.

· Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Soort materiaal
NBR: acrylonitriel-butadieenrubber
Materiaaldikte
> 0,7 mm
Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

(Vervolg op blz. 4)
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>10 minuten (permeatieniveau: 1)
Andere beschermingsmiddelen
Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende
crèmes)
wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding
/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: Veiligheidsbril

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: helder, vloeibaar

Kleur: Kleurloos. Troebel.

· Geur: Karakteristiek

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde: Niet bepaald.

· Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.

Beginkookpunt en kooktraject: Niet bepaald.

· Vlampunt: > 60 °C

· Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.

· Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur: Niet bepaald.

· Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

Bovenste: Niet bepaald.

· Dampspanning: Niet bepaald.

Dichtheid bij 20 °C: 0,997 g/cm³

· Relatieve dichtheid Niet bepaald.

· Dampdichtheid Niet bepaald.

· Verdampingssnelheid Niet bruikbaar.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Product is zeer goed oplosbaar in water.

· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet bepaald.

· Viscositeit

Dynamisch bij 20 °C: < 10 mPas

Kinematisch: Niet bepaald.

· Overige informatie Geen aanvullende informatie beschikbaar
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10 Stabiliteit en reactiviteit

· Reactiviteit Stabiel onder normale omstandigheden.

· Chemische stabiliteit Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

· Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

· Te vermijden omstandigheden Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Niet vastgesteld.

· Gevaarlijke ontledingsproducten:
Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en
verhitting
worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.
damp. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxide.

11 Toxicologische informatie

· Informatie over toxicologische effecten
Niet ingedeeld.
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling): Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare
gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling): Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare
gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
Gevaar bij inademing: Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de
indelingscriteria voldaan
Venkel water:
Viscositeit, kinematisch 10,03009027 mm²/s
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen:
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. Met het product als
zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van
1999/45/EG of in artikel 3 van (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] is dit product geclassificeerd zoals vermeld in
rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

· Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Primaire aandoening:
· op de huid:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

· aan het oog:
Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

· Overgevoeligheid:
Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
· Mutageniteit in geslachtscellen

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

· Kankerverwekkendheid
Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

· Giftigheid voor de voortplanting
Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

· STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 6)
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· Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12 Ecologische informatie

· Toxiciteit
Ecologie - algemeen:
Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in
artikel 7 van 1999/45/EG of in artikel 3 van (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] is dit product voor het milieu
ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Persistentie en afbreekbaarheid
Venkel water:
Persistentie en afbreekbaarheid  Niet vastgesteld.

· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Bioaccumulatie

Venkel water:
Bioaccumulatie  Niet vastgesteld.

· Mobiliteit in de bodem Geen aanvullende informatie beschikbaar.

· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen aanvullende informatie beschikbaar.

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

· Andere schadelijke effecten Aanvullende informatie. Voorkom lozing in het milieu.

13 Instructies voor verwijdering

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

· Aanbeveling:
Verwijdering volgens de plaatselijke regelgeving.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering:
Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met
de lokale wetgeving. Product als zodanig: Chemisch afval, Als gevaarlijk afval afvoeren. Lege verpakkingen
kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Recycling heeft de voorkeur boven verwijdering of verbranding. De verpakkingen volledig legen alvorens ze
te verwijderen. Residuwegspoelen met grote hoeveelheden water.

· Europese afvalcatalogus Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing

· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing

· Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 7)
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· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA Niet van toepassing

· Milieugevaren: Niet bruikbaar.

· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol

en de IBC-code Niet bruikbaar.

· VN "Model Regulation": Niet van toepassing

15 Regelgeving

· Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften:
Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen De stof  is niet aanwezig.

· SZW-lijst van mutagene stoffen De stof  is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid De stof  is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling De stof  is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding De stof  is niet aanwezig.

· Richtlijn 2012/18/EU
· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I De stof  is niet aanwezig.

· Nationale voorschriften:
· Aanvullende indeling volgens GefStoffV Appendix II:

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 : 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

· Gevaarklasse v. water:
Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
Informatie met betrekking tot grondstoffen rubriek 3.
Zie http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=dat : Informatie over ingrediënten.
Gezondheidsrisico's
Zie Rubriek 2 & 3 & 11.
Fysische gevaren
Zie Rubriek 2 & 10.
Milieugevaren
Zie Rubriek 2 & 3 & 12.

· Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
 NL 
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16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
Vermelding van wijzigingen:
2.1  Indeling conform Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP]  Toegevoegd
2.2  Etikettering volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG     Verwijderd
2.2  Indeling conform Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP]  Toegevoegd

· Aanwijzing voor de scholing
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::
EUH210   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
ERC8a  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
PC28     Parfums, geurmiddelen
PROC8a  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
niet-gespecialiseerde voorzieningen
SU21       Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
SU22       Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening,
ambachtslieden)

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product safety department

· Contact-persoon: Mrs. Steyer

· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· Bronnen
Gegevensbronnen.
VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Overige informatie:
Geen. 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.
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