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RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de
stof of het
preparaat

KOPERSULFAAT

Chemische Naam kopersulfaat

Synoniemen kopersulfaat, KOPER (II) SULFAAT

Juiste technische
benaming

MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (contains copper sulfate)

Chemische
formule

Cu.H2O4S

Andere
identificatiewijzen

Niet Beschikbaar

CAS Nummer 7758-98-7

EC nummer 231-847-6

indexatie nummer 029-004-00-0

REACH
registratienummer

01-2119520566-40-XXXX

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

Relevant
geïdentificeerd
gebruik van de

stof of het
mengsel

Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiken die
worden afgeraden

Niet van Toepassing

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Geregistreerde
bedrijfsnaam

Manuchar NV

Adres Rietschoorvelden 20 2170 Belgium

Telefoon +32 3 640 93 02

Fax +32 3 640 93 30

Website w w w.manuchar.com

Email contact@manuchar.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Vereniging /
Organisatie

Niet Beschikbaar

Telefoonnummer voor
noodgevallen

Niet Beschikbaar

Continued...



Andere
noodtelefoonnummers

Niet Beschikbaar

CHEMWATCH NOODGEVALREACTIE

Primaire nummer Alternatief Nummer 1 Alternatief Nummer 2

+800 2436 2255 +800 2436 2255 +612 9186 1132

Eenmaal aangesloten en als het bericht niet in de gewenste taal dan belt u 19

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Beschouwd als een gevaarlijke stof volgens Reg. (EG) nr. 1272/2008 en de bijbehorende amendementen. Geclassificeerd als
gevaarlijke goederen voor transportdoeleinden.

CHEMWATCH GEVARENEVALUATIE
MaxMin

Ontvlambaarheid 0
Toxiciteit 2  
Contact met het
lichaam

2  

Reactiviteit 0
Chronisch 0

0 = Minimaal
1 = Laag
2 = Matig
3 = Hoog
4 = Ernstig

DSD classificatie [2]

R22 Schadelijk bij opname door de mond.

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

R50/53
Zeer giftig voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.

*BEPERKT BEWIJS

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3.
Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage VI

DPD classificatie
In geval van substanties is de classificatie bereid door DSD- (Richtlijn 67/548/EEG) en CLP-regeling (EG) Nr
1272/2008 regelingen te volgen

Classificatie
volgens richtijn

(EC) No. 1272/2008
[CLP] [3]

Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Oogirritatie Categorie 2, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Acuut
aquatisch gevaar Categorie 1, chronisch aquatisch gevaar Categorie 1

*BEPERKT BEWIJS

Legenda:
1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3.
Indeling getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage VI

2.2. Etiketteringselementen

CLP
labelelementen

SIGNAALWOORD WAARSCHUWING

Gevaarsverklaring(en)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*BEPERKT BEWIJS
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Aanvullende verklaring(en)

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Preventie

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen: Respons

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.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

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

P330 De mond spoelen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag

Niet van Toepassing

Voorzorgsmaatregelen: Verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijke voorschriften

2.3. Andere gevaren

REACh - Art.57-59: Het mengsel bevat geen stoffen van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten op de SDS datum afdrukken.

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1.Stoffen

1.CAS Nr
2.EG Nr
3.Index no.
4.REACH no.

%
[gewicht]

Naam
Classificatie
volgens richtijn
67/548/EEC [DSD]

Classificatie volgens richtijn (EC) No.
1272/2008 [CLP]

1.7758-98-7
2.231-847-6
3.029-004-00-0
4.01-2119520566-40-XXXX

>98 R22, R36/38, R50/53
[2]

Acute toxiciteit (oraal) categorie 4, Oogirritatie
Categorie 2, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2,
Acuut aquatisch gevaar Categorie 1, chronisch
aquatisch gevaar Categorie 1; H302, H319,
H315, H410 [3]

Legenda: 1. Opdeling volgens de Chemwatch; 2. Indeling getrokken van de EG-Richtlijn 67/548/EEG - Bijlage I ; 3. Indeling
getrokken uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage VI 4. Indeling getrokken uit C & L

3.2.Mengsels

Zie 'Informatie over ingrediënten' in sectie 3.1

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.
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Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg
van het oog en de oogleden bewegen door de bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te
tillen.
Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.
Indien rook of verbrandingsproducten ingeademd zijn, verplaats van verontreinigde omgeving.
Leg patiënt neer. Houdt warm en rustig.
Protheses zoals een kunstgebit, die de luchtwegen kunnen blokkeren, moeten indien mogelijk, voor de
aanvang van de eerste hulp procedures, verwijderd worden.
Indien patiënt niet ademt, pas kunstmatige beademing toe, bij voorkeur met een ventiel zuurstofapparaat,
zakventiel masker, of zakmasker. Pas zonodig CPR (reanimatie, mond op mond beademing en hartmassage)
toe.
Vervoer naar een ziekenhuis of dokter.
INDIEN INGESLIKT, ZOEK ZO MOGELIJK DIRECTE MEDISCHE HULP.
Neem contact op met een Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC-RIVM) of dokter voor advies.
Indien medische hulp niet direct beschikbaar is of indien de patient meer dan 15 minuten verwijderd is van
een ziekenhuis of tenzij anders geïnstrueerd:
Neem contact op met een Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum of dokter voor advies.
Spoedeisende behandeling in het ziekenhuis is waarschijnlijk nodig.
Indien bij bewustzijn, laat water drinken.
ALLEEN IDIEN BIJ BEWUSTZIJN, WEK BRAKEN OP door vingers achter in de keel te steken. Laat patiënt
naar voren leunen of plaats op linkerkant (hoofd naar beneden, indien mogelijk) om de luchtwegen open en
vrij van braaksel te houden.
OPMERKING: Draag een beschermende handschoen indien u op een mechanische wijze tracht braken op te
wekken.
Ondertussen moet deskundig eerste hulp personeel de patiënt behandelen naar aanleiding van de
observaties en ondersteunende maatregelen treffen afhankelijk van de patiënt's conditie.
Als de hulp van een medicus snel beschikbaar is, dient de patiënt onder zijn/haar zorg geplaatst te worden
en een kopie van het VIB dient beschikbaar te zijn. Verdere actie is de verantwoordelijkheid van de
medische specialist.
Indien medische hulp niet beschikbaar is op de werkplek of in de omgeving, stuur de patiënt naar een
ziekenhuis samen met een kopie van het VIB.

Contact met de
Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:
Spoel direct met vers stromend water.
Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg
van het oog en de oogleden bewegen door de bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te
tillen.
Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

Contact met de
Huid

Bij huidcontact:
Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing

Indien rook of verbrandingsproducten ingeademd zijn, verplaats van verontreinigde omgeving.
Leg patiënt neer. Houdt warm en rustig.
Protheses zoals een kunstgebit, die de luchtwegen kunnen blokkeren, moeten indien mogelijk, voor de
aanvang van de eerste hulp procedures, verwijderd worden.
Indien patiënt niet ademt, pas kunstmatige beademing toe, bij voorkeur met een ventiel zuurstofapparaat,
zakventiel masker, of zakmasker. Pas zonodig CPR (reanimatie, mond op mond beademing en hartmassage)
toe.
Vervoer naar een ziekenhuis of dokter.

Inslikken

INDIEN INGESLIKT, ZOEK ZO MOGELIJK DIRECTE MEDISCHE HULP.
Neem contact op met een Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC-RIVM) of dokter voor advies.
Indien medische hulp niet direct beschikbaar is of indien de patient meer dan 15 minuten verwijderd is van
een ziekenhuis of tenzij anders geïnstrueerd:
Neem contact op met een Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum of dokter voor advies.
Spoedeisende behandeling in het ziekenhuis is waarschijnlijk nodig.
Indien bij bewustzijn, laat water drinken.
ALLEEN IDIEN BIJ BEWUSTZIJN, WEK BRAKEN OP door vingers achter in de keel te steken. Laat patiënt
naar voren leunen of plaats op linkerkant (hoofd naar beneden, indien mogelijk) om de luchtwegen open en
vrij van braaksel te houden.
OPMERKING: Draag een beschermende handschoen indien u op een mechanische wijze tracht braken op te
wekken.
Ondertussen moet deskundig eerste hulp personeel de patiënt behandelen naar aanleiding van de
observaties en ondersteunende maatregelen treffen afhankelijk van de patiënt's conditie.
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Als de hulp van een medicus snel beschikbaar is, dient de patiënt onder zijn/haar zorg geplaatst te worden
en een kopie van het VIB dient beschikbaar te zijn. Verdere actie is de verantwoordelijkheid van de
medische specialist.
Indien medische hulp niet beschikbaar is op de werkplek of in de omgeving, stuur de patiënt naar een
ziekenhuis samen met een kopie van het VIB.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie hoofdstuk 11

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

Bij Koper vergiftiging
Tenzij extensief braken zich heeft voorgedaan, maag legen door spoeling met water, melk, sodium bicarbonaat of een 0.1 %
oplossing van kalium ferrocyanide ( het resulterende koper ferrocyanide is onoplosbaar).
Dien eiwit en andere verzachtende stoffen toe.
Behoudt elektrolyt en vloeistof balans.
Morfine of meperidine ( Demerol) kan nodig zijn tegen de pijn.
Als symptomen aanhouden of verergeren ( in het bijzonder circulator ineenstorting, cerebrale verstoringen, probeer BAL
intramusculair of penicaillamine).
Behandel shock met bloed transfusie en misschien vasopressor aminen.
Als intravasculaire hemodialyse nodig is, bescherm de nieren dan door diurese vast te houden met mannitol en misschien door het
alkaliseren van urine met sodium bicarbonaat.
Het is onwaarschijnlijk dat methyleen blauw effectief is tegen methaemoglobinemia en het kan de opvolgende heamolytische episode
verergeren.
Instituut metingen voor renale en hepatisch falen.

[GOSSELIN, SMITH HODGE: Commercial Toxicology of Commerciel Products]
Een rol voor geactiveerd houtskool is tot nu toe nog niet bewezebn.
Bij ernstige vergiftiging wordt CaNA2EDTA voorgesteld

[ELLENHORN BARCELOUX: Medical Toxicology]

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Waterspray of nevel.
Schuim.
Droog chemisch poeder.
BCF (indien de regels het toelaten).
Kooldioxide.

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

Onverenigbaarheid
met vuur

Geen bekend.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

Waarschuw de brandweer en meldt de locatie en de aard van het gevaar.
Draag beademingsapparatuur en alleen tegen brand beschermende handschoenen.
Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.
Gebruik brandbestrijding procedures die geschikt zijn voor de omgeving.
Nader GEEN containers die mogelijk heet zijn.
Koel aan vuur blootgestelde containers met een waterstraal/nevel vanuit een beschermde lokatie.
Als het veilig is, haal containers uit de vuurloop.
De uitrusting dient grondig gereinigd te worden na gebruik.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Onbrandbaar.
Wordt niet als brandgevaarlijk beschouwd, hoewel de containers kunnen branden.

Ontleding kan giftige dampen ontwikkelen van:
,
zwaveloxides (SOx)
,
metaaloxides

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
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6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie afdeling 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geringe Lozingen

Verwijder alle ontstekingsbronnen
Ruim al het gemorste materiaal meteen op.
Vermijd contact met huid en ogen.
Houd persoonlijk contact door een beschermende uitrusting te gebruiken.
Gebruik droge opruimingsmiddelen en vermijd stofvorming.
Overbrengen in een geschikte en gelabelde afvalcontainer.

Milieu gevaar – beheers het gemorste.

GROTE SPILLAGE

Milieu gevaar – beheers het gemorste.
Gering gevaar.

PAS OP: Instrueer het personeel ter plekke.
Waarschuw de hulpdiensten en vermeld de locatie en de aard van het gevaar.
Houd persoonlijk contact door het gebruik van beschermende kleding.
Voorkom, op elke mogelijke wijze, lekken in afvoer, riool of waterloop.
Hergebruik het product daar waar mogelijk.
INDIEN DROOG: Gebruik droge opruimmiddelen en vermijd stofvorming. Verzamel restafval en doe resten in
af te sluiten plastic vaten of andere afvalcontainers. INDIEN NAT: Zuig/schep op en plaats in gelabelde
afvalcontainers.
ALTIJD: Was de ruimte met grote hoeveelheden water en voorkom afvloeiing in afvoer.
Indien de afvoer of waterlopen vervuild zijn, waarschuw de hulpdiensten.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie sectie 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

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

Veilige Hantering

Vermijd ieder persoonlijk contact, inclusief inhaleren.
Draag bij het risico van blootstelling beschermende kleding.
Gebruik in goed geventileerd gebied.
Vermijd concentratie in gaten en putten.
Ga GEEN besloten ruimtes in totdat de atmosfeer gecontroleerd is.
Laat GEEN materiaal in contact komen met mensen, voedsel of bestek.
Vermijd contact met niet compatibele materialen.
Eet, drink of rook NIET tijdens verwerking.
Houdt containers veilig gesloten.
Vermijd fysieke schade aan containers.
Was altijd handen met zeep en water na verwerking.
Werkkleding dient apart gewassen te worden. Was vervuilde kleding alvorens te hergebruiken.
Gebruik een goede beroepspraktijk.
Bekijk de opslag en verwerking aanbevelingen van de fabrikant.
De atmosfeer dient om verzekerd te zijn van veilige werkomstandigheden regelmatig gecontroleerd te
worden op de bereikte blootstellingnormen.

Bescherming
tegen brand en

explosies
Zie afdeling 5

Andere Gegevens Bekijk de opslag- en verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant.

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

Geschikte
verpakking

GEBRUIK GEEN aluminium of gegalvaniseerde containers.
Polyethyleen of polypropyleen container.
Controleer of alle containers duidelijk gelabeld en lekvrij zijn.

Gescheiden
Opslag

WAARSCHUWING: Voorkom of controleer reacties met peroxiden. Alle transitie metaal peroxiden moet als
potentieel explosief worden beschouwd.
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Metalen en de oxides of zouten van metalen kunnen heftig reageren met chloortrifluoride. Chloortrifluoride is
een hypergolisch oxidatiemiddel. Het ontsteekt na contact (zonder externe verwarming- of ontstekingsbron)
met erkende brandstoffen - contact met deze materialen bij normale of licht verhoogde temperatuur is vaak
heftig en kan ontsteking veroorzaken. De mate van onderverdeling kan het resultaat beïnvloeden.
Zonder af van alcohol, water.

+ X + O + + +

X — Niet bij elkaar opslaan
0 — Kan bij elkaar opgeslagen worden na het treffen van specifieke voorzorgsmaatregelen
+ — Kan bij elkaar opgeslagen worden

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie afdeling 1.2

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL)
Niet Beschikbaar

VOORSPELDE GEEN EFFECT (PNEC)

VAK WAARDE

zoetwater 7.8 µg/L

Marine Water 5.2 µg/L

Aqua Niet Beschikbaar

Zoetwater
afzetting

87 mg/kg sediment dw

Zeewater
sediment

676 mg/kg sediment dw

bodem 65 mg/kg soil dw

STP 230 µg/L

mondeling Niet Beschikbaar

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL)

GEGEVENS VAN DE SAMENSTELLING

Bron Ingrediënt
Naam van het
materiaal of de
stof

TWA
(Grenswaarde)

STEL piek Opmerkingen

Nederland
Grenswaarden Voor
Beroepsmatige
Blootstelling
(Nederlands)

kopersulfaat

Koper en
anorganische
koperverbindingen
(inhaleerbaar)

0,1 mg/m3
Niet
Beschikbaar

Niet
Beschikbaar

A. Lijst met
wettelijke
grenswaarden

EMERGENCY GRENZEN

Ingrediënt Naam van het materiaal of de stof TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

kopersulfaat Copper sulfate; (Copper(II) sulfate) 7.5 mg/m3 10 mg/m3 59 mg/m3

Ingrediënt originele IDLH herzien IDLH

kopersulfaat Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Toepasselijke Lokale afzuiging is meestal vereist. Bij risico van te hoge blootstelling, draag goedgekeurde beademer.
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mechanische
controles

Een goede pasmaat is essentieel voor een goede bescherming. Ademhalingsapparaat van het
luchttoevoer type kan vereist zijn onder speciale omstandigheden. Een goede pasmaat is essentieel
voor het verkrijgen van goede bescherming.
In sommige situaties kan een goedgekeurde zelf behoudend beademingapparaat (SCBA) vereist zijn.
Zorg voor een goede ventilatie in pakhuis of opslagruimte.
Luchtverontreinigingen gegenereerd op de werkplaats hebben variërende “ontsnapsnelheden”, die op
hun beurt de “vervangingssnelheden” van de frisse circulerende lucht bepalen die nodig is om de
vervuiling te verwijderen.

Type Vervuiling: Luchtsnelheid:

Oplosmiddelen, dampen, Ontvetters enz. verdampend Uit tank (in stille lucht).
0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min.)

Aërosol, rook door gieten, onderbroken container vullen, lage snelheid
transportband, lassen, spuitdrift, plateer zuur rook, beitsen (vrijkomend met lage
snelheid in zone van actieve generering)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

Directe spray, spuitverven in Smal hok, vaten vullen, lopende Band beladen,
vermorzelstof, gasontlading (actieve generatie in zone met snelle luchtbeweging)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

Verpulveren, zandstralen, Omgooien, hoge snelheid rad Gegenereerd stof
(vrijkomend Met hoge snelheid in zone met Zeer snelle luchtbeweging)

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Binnen elk bereik hangt de juiste waarde af van:

Lage kant van bereik Hoge kant van bereik

1: minimale stromingen in ruimte of simpel te verversen
1: Verstorend stromingen in
ruimte

2: Vervuiling is laag toxisch of slechts warde die beetje vervelend
is

2: Vervuiling hoog giftig

3: Afgebroken, gemiddelde productie 3: Hoge productie, zwaar gebruik

4: Grote afzuigkap of grote massa in beweging 4: Kleine, afzuigkap controle

Simpele theorie laat zien dat de luchtsnelheid snel afneemt met de afstand van de opening van een
simpele afzuigpijp. De snelheid neemt in het algemeen af met het kwadraat van de afstand tot het
afzuigpunt (in simpele gevallen). Daarom dient de luchtsnelheid op het afzuigpunt aangepast te worden
aan de afstand van de tot de vervuilingsbron. The luchtsnelheid bij de afzuigventilator moet bijvoorbeeld
minimaal 1-2 m/s (200-400 f/min)zijn voor afzuiging van oplosmiddelen in een tank op 2 meter van het
afzuigpunt. Andere mechanische overwegingen, die zorgen voor tekortkomingen van de resultaten van
de afzuigapparatuur, maken het essentieel dat de theoretische luchtsnelheden met een factor 10 of
meer vermenigvuldigd moeten worden bij installatie of gebruik van de afzuigsystemen.

8.2.2. Maatregelen ter
beheersing van

blootstelling

Ogen en
gezichtsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen.
Chemische stofbril.
Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren: zachte contactlenzen kunnen irriterende
stoffen absorberen en concentreren. Een geschreven gedragscode moet voor elke werkplek of taak
opgesteld worden, waarin de beperkingen op het dragen van contactlenzen beschreven zijn. Dit
document moet een overzicht van de gebruikte stoffen die door de lenzen geabsorbeerd en
geadsorbeerd kunnen worden en een registratie van de opgetreden ongevallen bevatten. Medisch en
EHBO-personeel moet getraind worden in de verwijdering van contactlenzen, geschikte
hulpapparatuur dient aanwezig te zijn. Begin in het geval van een blootstelling aan chemische stoffen
onmiddellijk met het spoelen van de ogen en verwijder contactlenzen zodra dit mogelijk is. Lenzen
dienen verwijderd te worden bij de eerste verschijnselen van roodheid of irritatie van de ogen. Lenzen
moeten in een schone omgeving verwijderd te worden, nadat het personeel de handen grondig
gereinigd heeeft. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Huidbescherming Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten
bescherming

De geschiktheid en duurzaamheid van het handschoen type hangt af van het gbruik. Factoren als:
frequentie en contacttijd,
chemische resistentie van het materiaal van de handschoen,
de dikte van de handschoen en
handigheid zijn van belang bij de keuze.

Lichaamsbescherming Zie andere bescherming onderstaand
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Andere bescherming

Overalls.
P.V.C. schort.
Beschermingcrème.
Reinigingscrème voor de huid.
Oogspoelfles.

Thermische gevaren Niet Beschikbaar

Ademhalingsbescherming

Ademhalingstoestellen kunnen nodig zijn wanneer blootstellingen niet afdoende worden voorkomen door technische en
administratieve beheersmaatregelen.
Het besluit om ademhalingsbescherming te gebruiken, dient gebaseerd te worden op professionele beoordeling waarbij
toxiciteitsinformatie, gegevens uit blootstellingsmetingen en frequentie van en kans op blootstelling van werknemers in overweging
worden genomen. Zorg dat gebruikers niet blootgesteld worden aan hoge warmtebelasting die kan leiden tot warmtespanning of
gevaar als gevolg van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangedreven volgelaatsapparatuur met overdruk kan een mogelijkheid
zijn).
Gepubliceerde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, indien zij bestaan, zullen helpen bij het bepalen van de geschiktheid
van de gekozen ademhalingsbescherming. Deze kunnen door de overheid verplicht of door de verkoper aanbevolen zijn.
Gecertificeerde ademhalingstoestellen zullen nuttig zijn voor het beschermen van werknemers tegen inademing van deeltjes
wanneer ze op juiste wijze gekozen zijn en getest zijn op pasvorm, als onderdeel van een volledig
ademhalingsbeschermingsprogramma.
Gebruik goedgekeurd masker met overdruk als er aanzienlijke hoeveelheden stof in de lucht komen.
Probeer stofvorming te voorkomen.

8.2.3. 8.2.3.Milieublootstellingscontroles

Zie afdeling 12

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Niet Beschikbaar

Fysische Toestand verdeeld Solid Relatieve dichtheid (Water = 1) 3.60

Geur Niet Beschikbaar
Verdelingscoefficient

n-octanol / water
Niet Beschikbaar

Stanklimiet Niet Beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur

(°C)
Niet van Toepassing

pH (zoals geleverd) Niet van Toepassing decompositietemperatuur 650 decomposes

Smeltpunt / vriespunt
(° C)

200 (slight dec) Viscositeit (cSt) Niet van Toepassing

Initiaal kookpunt en
kookpuntbereik (° C)

650 (decomposes) Molecuulmassa (g/mol) 159.6

Vlampunt (°C) Niet van Toepassing smaak Niet Beschikbaar

Verdampingssnelheid Niet van Toepassing Explosieve eigenschappen Niet Beschikbaar

Ontvlambaarheid Niet van Toepassing Oxydatie eigenschappen Niet Beschikbaar

Bovenste
Ontploffingsgrens (%)

Niet van Toepassing
Surface Tension (dyn/cm or

mN/m)
Niet van Toepassing

Onderste
Explosiegrens (%)

Niet van Toepassing Vluchtig Bestanddeel (%vol) Niet van Toepassing

Dampspanning (kPa) Niet van Toepassing Gas Groep Niet Beschikbaar

Oplosbaarheid in
water (g/L)

vermengbaar pH als een oplossing (1%) 3.5-4.5 (5% sol)

Dampdichtheid
(Lucht=1)

Niet van Toepassing VOC g/L Niet van Toepassing

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar
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RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.Reactiviteit Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische
stabiliteit

Niet compatibele materialen aanwezig.
Product wordt stabiel geacht te zijn.
Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke
gevaarlijke reacties

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden
omstandigheden

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op
elkaar inwerkende

materialen
Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke
ontledingsproducten

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Inademen

Deze stof kan bij sommige personen irritatie van de luchtwegen veroorzaken. De reactie van het lichaam op
deze irritatie kan leiden tot verdere beschadiging van de longen.
Personen met een aangetast ademhalingssysteem, ziektes aan de luchtwegen en aandoeningen zoals
emfyseem of chronische bronchitis kunnen verdere nadelen oplopen als overmatige hoeveelheden deeltjes
geïnhaleerd worden.
Koper vergiftiging als gevolg van blootstelling aan stof en gassen kan resulteren in hoofpijn, koud zweet en
een zwakke pols. Capillaire, nier, lever en hersenbeschadiging zijn de lange termijn manifestaties van deze
vergiftiging. Inhalatie van net gevormde metaal oxide deeltjes die kleiner zijn dan 1.5 micron en over het
algemeen tussen de 0.02 en 0.05 micron zijn kan resulteren in 'metal fume koorts'. Symptomen kunnen
optreden met een vertraging van 12 uur en beginnen met een plotselinge dorst, een zoete metaal of heel
vieze smaak in de mond. Andere symptomen zijn irritatie van het bovenste gedeelte van de luchtwegen dat
samengaat met hoesten en droge slijmvliezen, lethargie en een algeheel gevoel van malaise. Milde tot ernstige
hoofdpijn, misselijkheid en af en toe overgeven, koorts of koude rillingen, overdreven mentale activiteit,
continue zweten, diarree, excessief urineren en prostaten kan ook voorkomen. Tolerantie voor de gassen
ontwikkeld snel maar raak gaat ook snel verloren. Normaal gesproken nemen alle symptomen af binnen 24-36
uur nadat de blootstelling is beëindigd.
Inademing van dampen of aerosolen (nevel,rook), die vrijkomen bij de normaal gebruik van deze stof, kan de
gezondheid schaden.

Inslikken

Onopzettelijke opname door de mond van deze stof kan schadelijk zijn; dierproeven wezen uit dat opname
door de mond van minder dan 150 gram fataal kan zijn of ernstige schade aan de gezondheid kan
veroorzaken.
Sulfaten worden oraal niet goed geabsorbeerd, maar kunnen diarree veroorzaken.
Een metaalsmaak, misselijkheid, braken en een brandend gevoel bovenaan de maag komen voor na inname
door de mond van koper en zijn derivaten. Het braaksel is doorgaans groen/blauw en veroorzaakt
verkleuring van de besmette huid. Acute vergiftiging via inname door de mond is zeldzaam door de
onmiddelijke verwijdering via braken. Als braken niet optreedt of verlaat optreedt, kan systemische
vergiftiging voorkomen met als gevolg schade aan de lever en de nieren, erg verspreide schade aan de
haarvaten, wat fataal kan zijn; de dood kan optreden bij terugslag na een schijnbaar herstel. Anemie kan
voorkomen bij acute vergiftiging.

Contact met de
Huid

Bij contact kan deze stof bij sommige personen ontsteking van de huid veroorzaken.
Het materiaal kan elke al bestaande dematitis conditie verergeren.
Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.
Blootstelling van de huid aan koper komt door het gebruik ervan in kleurstoffen, zalven, versieringen,
juwelen, tandheelkundige amalgamen en spiraaltjes(“binnen-baarmoederlijk apparaatje”), en bij schimmels en
algendodende stoffen. Hoewel koper wordt gebruikt bij de behandeling van het water in zwembaden en
reservoirs, zijn er geen meldingen van toxiciteit bij dergelijk gebruik. Meldingen van allergische contact
huidontsteking na contact met koper en zijn zouten komen voor in de literatuur, maar de
blootstellingconcentraties  waarbij effecten optreden zijn niet uitgebreid beschreven. In onderzoeken werd
de mogelijke verontreiniging met nikkel (dat zeker allergie veroorzaakt) als reden opgeworpen voor de
vastgestelde reacties.
Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam
verspreide schade veroorzaken met schadelijke effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal
en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.
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Legenda:  – Gegevens beschikbaar, maar niet aan de criteria voor indeling vullen
 – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen
 – Gegevens niet beschikbaar voor de indeling maken

Oog
Deze stof kan bij sommige personen irritatie en schade aan de ogen veroorzaken.
Contact van de ogen met koperzouten kan leiden tot bindvliesontsteking, of zelfs verzwering en troebeling
van het hoornvlies.

Chronisch

Lange termijn blootstelling aan verbindingen die de ademhaling irriteren kunnen ziekte van de luchtwegen
veroorzaken zoals moeizaam ademen en gerelateerde systemische problemen
Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij
beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.
Er zijn aanwijzingen dat bij sommige personen, vergeleken met de algemene bevolking, een
overgevoeligheidsreactie na inhalering waarschijnlijker is.
Langdurige blootstelling aan hoge concentraties van stof kan leiden tot wijzigingen in de werking van de
longen zoals stoflongen; veroorzaakt door deeltjes van minder dan 0.5 micron die binnendringen in de longen
en daar achterblijven. Het eerste symptoom is kortademigheid; op de röntgenfofo zijn donkere vlekken op de
longen zichtbaar.
Koper heeft een betrekkelijk lage toxiciteit. Sommige zeldzame erfelijke aandoeningen (de ziekte van Wilson of
hepatolenticulaire aantasting) kan leiden tot opstapeling van koper na blootstelling, waardoor onherstelbare
schade wordt veroorzaakt aan een aantal organen (lever, nieren, centraal zenuwstelsel, botten,
gezichtsvermogen) en de dood kan worden veroorzaken. Bloedarmoede en cirrose van de lever komen voor.

kopersulfaat

TOXICITEIT IRRITATIE

Dermaal (rat) LD50: >2000 mg/kg[1] Niet Beschikbaar

Oraal (rat) LD50: 300 mg/kg[2]

Legenda: 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit
msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van
chemische stoffen

KOPERSULFAAT

Op astma lijkende symptomen kan voor maanden of zelfs jaren na einde blootstelling doorgaan,dit kan
gebeuren door een niet-allergische conditie die bekend staat als reactieve luchtweg disfunctie syndroom
(RADS), dat kan ontstaan na blootstelling aan hoge niveaus van zeer irriterende stoffen. Criteria voor
diagnose van RADS bevat de afwezigheid van bestaande respiratoire ziekte, in niet-atopisch individu, met
abrupt begin van persistente op astma lijkende symptomen binnen minuten of urenen na blootstelling aan
irritant. Een omkeerbaar luchtstroom patroon, op spirometer, met de aanwezigheid van lichte tot ernstige
bronchiale hyperactiviteit op methacholine testen en gebrek aan minimale lymphocytische ontsteking zonder
easinophilia vallen ook onder de criteria voor diagnose van RADS. RADS ( astma) na inhalatie van irriterende
stof is een infrequente ziekte gerelateerd aan de concentratie en duur van blootstelling. Industriële bronchitis
aan de andere kant is een ziekte die ontstaat als resultaat van blootstelling aan hoge concentraties van
irriterende substanties en is omkeerbaar nadat blootstelling stopt. De afwijking wordt gekarakteriseerd door
dyspnea, hoesten en slijm productie.

acute toxiciteit Kankerverwekkendheid

Huidirritatie
/-corrosie

voortplantings-

Ernstig oogletsel /
oogirritatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling

Luchtwegen of de
huid

Specifieke
doelorgaantoxiciteit -

herhaalde blootstelling

Mutageniteit gevaar bij inademing

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Ingrediënt EINDPUNT
duur van de test
(uren)

soorten waarde bron

kopersulfaat LC50 96 Vis 0.000057mg/L 4

kopersulfaat EC50 48 schaaldier 0.0034mg/L 4
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kopersulfaat EC50 72 Niet van Toepassing 0.0004mg/L 4

kopersulfaat BCF 1440 Vis 1800.00mg/L 4

kopersulfaat EC50 24 Niet van Toepassing 0.00000027mg/L 4

kopersulfaat NOEC 384 Vis 0.00005mg/L 4

Legenda:

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological
Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox
database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) -
Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Zeer giftig voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
MAG NIET in contact komen met oppervlakte water of gebied dat onder het vloedwaterniveau ligt. Water niet vervuilen als
gereedschap wordt schoongemaakt of bij het weggooien van het water waarmee gereedschap is schoongemaakt.
Afval afkomstig van gebruik van het product moet worden weggegooid op de werkplaats of op aangewezen
vuilnisverwerkingsbedrijven.
Gegevens uit kraanwaterstudies met menselijke vrijwilligers tonen aan dat sulfaten laxerende effecten produceren bij concentratie
van 1000 - 1200 mg/liter, maar geen verhoogde diaree, uitdroging of gewichtsverlies. De aanwezigheid van sulfaat in drinkwater kan
ook resulteren in een merkbare smaak; de laagste smaakdrempelconcentratie voor sulfaat is ongeveer 250 mg/liter evenals het
natriumzout. Sulfaat kan ook bijdragen aan de corrosie van distributiesystemen. Er is geen gezondheidsrichtlijn voor de waarde van
sulfaat in drinkwater vastgesteld. Echter, er is een groeiende waarschijnlijkheid aan klachten die voortkomen uit een merkbare smaak
als de concentratie stijgen boven 500 mg/liter.
Ontlaad NIET in riool of waterloop.
Het materiaal is als een ecotoxine * geclassificeerd omdat de LC50 voor vis (96 uur) minder of gelijk was aan 0.1 mg/l
*Classificatie van substantie als Ecotoxisch ( gevaarlijk voor milieu) Appendix 8, Tabel 1 Compilers Guide for the Preparation of
Intenational Chemical Safety Cards: 2003.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt Nawerking: water/grond Nawerking: lucht

kopersulfaat HOOG HOOG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt Bioaccumulatie

kopersulfaat LAAG (LogKOW = -2.2002)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt Beweeglijkheid

kopersulfaat LAAG (KOC = 6.124)

12.5.Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

P B T

Relevante
beschikbare
gegevens

Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

PBT criteria voldaan? Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van
produkt /

verpakking

Doorboor containers om hergebruik te voorkomen en begraaf op een gemachtigde stortplaats.
De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere
gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn gebied. In sommige gebieden dient afval  bijgehouden te
worden. Een rangorde van Controle lijkt algemeen te zijn - de gebruiker dient te onderzoeken:

Reductie,
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Hergebruik
Recyclen
Afvalverwijdering (als al het andere niet gaat)

Dit materiaal kan recyclet worden als het niet gebruikt is of indien het niet zo vervuild is dat het onbruikbaar is
voor het bedoelde gebruik. De levensduur op de plank dient ook overwogen te worden bij dergelijke
beslissingen. Merk op dat de eigenschappen van een materiaal kunnen veranderen bij gebruik en dat
recyclen of hergebruik niet altijd geschikt zijn.
Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
In elk geval kan verwijderen via het riool onderwerp zijn van lokale wetten en regels en deze zullen eerst in
overweging genomen moeten orden. Bij twijfel, contacteer de verantwoordelijke autoriteiten.

Indien mogelijk, recycleer of neem contact op met  de fabrikant voor hergebruik-opties.
Neem voor de afvalverwerking contact op met een erkende inzamelaar van afvalstoffen.

Opties voor
behandeling van

afval
Niet Beschikbaar

Opties voor
verwijdering van

afvalwater
Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Etiketten Vereist

Marine Pollutant

Vervoer over de weg (ADR)

14.1.VN-nummer 3077

14.2.Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (contains copper sulfate)

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

klasse 9

Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4.Verpakkingsgroep III

14.5.Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Identificatie van gevaar (Kemler) 90

Classificatiecode M7

Etiket 9

Speciale voorzieningen 274 335 375 601

Beperkte hoeveelheid 5 kg

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR)

14.1. VN-nummer 3077

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (contains copper sulfate)

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

ICAO/IATA-klasse 9
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ICAO/IATA secundair risico Niet van Toepassing

ERG code 9L

14.4. Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Speciale voorzieningen
A97 A158 A179
A197

Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies 956

Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen 400 kg

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies 956

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht 400 kg

Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid Y956

Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum
hoeveelheid/Pak 

30 kg G

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. VN-nummer 3077

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (contains copper sulfate)

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

IMDG-klasse 9

IMDG Secundair Risico Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren Marine Pollutant

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

EMS-nummer F-A, S-F

Speciale voorzieningen 274 335 966 967 969

gelimiteerde hoeveelheid 5 kg

Vervoer over de binnenwateren (ADN)

14.1. VN-nummer 3077

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de

modelreglementen van de
VN

MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (contains copper sulfate)

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

9 Niet van Toepassing

14.4. Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren Niet van Toepassing

14.6. Bijzondere
voorzorgen voor de

gebruiker

Classificatiecode M7

Speciale voorzieningen 274; 335; 375; 601

gelimiteerde hoeveelheid 5 kg

vereist Equipment PP, A***

Fire kegels aantal 0

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van Toepassing

RUBRIEK 15 REGELGEVING
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15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

KOPERSULFAAT(7758-98-7) KOMT VOOR IN LIJSTEN VAN DE VOLGENDE REGELGEVINGEN

De europese Unie (EU) in Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG van de
raad betreffende de Indeling en Etikettering van Gevaarlijke
Stoffen - bijgewerkt door ATP: 31
De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008
betreffende de Indeling, Etikettering en Verpakking van Stoffen en
Mengsels - Bijlage VI
Europese douane van Chemische Stoffen ECICS (Engels)

Europese Unie - de Europese Inventaris van Bestaande
Chemische handelsstoffen (EINECS) (engels)
Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling
(Nederlands)
Nederland Niet-uitputtende lijst van de voortplanting giftige stoffen
die aanvullende registratieplicht op grond van artikel 4.2a van
toepassing, tweede paragraaf van het Arbobesluit (Nederlands)

Dit veiligheidsinformatieblad is in naleving van de volgende EU wetgeving en haar aanpassingen - zover toepasselijk; 98/24/EC,
92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain,
indien beschikbaar.

ECHA SAMENVATTING

Ingrediënt CAS Nummer Index no. ECHA Dossier

kopersulfaat 7758-98-7 029-004-00-0 01-2119520566-40-XXXX

harmonisatie (C &
L-inventaris)

Gevarenklasse en categorie Code (s)
Pictogrammen
Signaalwoord
Code (s)

Gevarenaanduiding
Code (s)

1
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1

GHS07, GHS09, Wng H302, H315, H319

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1

GHS07, GHS09, Wng H302, H315, H319

2

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1, Skin Sens. 1, Carc. 1A, Repr. 1B,
STOT RE 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, Acute
Tox. 3, Not Classified, Skin Corr. 1A, Muta. 2, Repr. 2,
STOT SE 1, STOT SE 3

GHS09, Wng,
GHS08, Dgr, GHS05,
GHS06

H317, H350, H360, H373,
H318, H301, H314, H341,
H370

Harmonisatie Code 1 = De meest voorkomende indeling. Harmonisatie Code 2 = De strengste indeling.

chemische
inventarisatie

Staat

Australia - AICS Y

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL N (kopersulfaat)

China - IECSC Y

Europe - EINEC /
ELINCS / NLP

Y

Japan - ENCS Y

Korea - KECI Y

New Zealand -
NZIoC

Y

Philippines - PICCS Y

USA - TSCA Y

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see
specific ingredients in brackets)

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst Risk en Hazard codes
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H301 Giftig bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade .

H350 Kan kanker veroorzaken

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .

H370 Veroorzaakt schade aan organen .

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Overige informatie

DSD / DPD label elementen

Relevante risicoverklaringen zijn te vinden in sectie 2.1

Aanduidingen van
gevaarlijke

Xn|N

VEILIGHEIDSADVIES

S02 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S22 Stof niet inademen.

S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Bestanddelen met meerdere CAS-nummers

Naam CAS Nr

kopersulfaat 7758-98-7, 23254-43-5

Classificatie van het preparaat en de individuele componenten is gebaseerd op officiële en geautoriseerde bronnen alsook door
onafhankelijke beoordeling door het 

Het SDS is een Gevaar Communicatie instrument en dient gebruikt te worden als hulp bij Risico Beoordeling. Vele factoren bepalen of
een gevaar een risico is op de werkvloer of in een andere setting. Risico's kunnen bepaald worden door te refereren aan Blootstelling
Scenarios. De schaal en frequentie van het gebruik en de huidige of beschikbare technische controle systemen dienen in aanmerking
genomen te worden.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 -  Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

Afkortingen en acroniemen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de
Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van
CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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