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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : FENTROL 

UFI : 2KYV-C0GT-D00H-5951 

Producttype : Biocide 

Registratienr. : BE2012-0007  / A0/04912/L 

Productgroep : Product 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Getrainde professionele gebruiker 

Gebruik van de stof of het mengsel : Rodenticide voor knaagdieren; blauw lokaas bestaande uit hele graanlokaas met bitter 

smakend additief, zonder waarneembare geur, klaar voor gebruik.   Bedoeld voor gebruik 

door professionals voor het bestrijden van ratten en muizen. 

Gebruik van de stof of het mengsel : Rodenticide 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +44 (0)1342 833022 

 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245  

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 

over vergiftigingen: 

070 245 245 (gratis, 

24/7), of indien 

onbereikbaar tel. 02 

264 96 30 (normaal 

tarief). 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU > 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830, 2020/878 

(Bijlage II van REACH) 

Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B H360   

Leverancier 

Rentokil Initial Supplies 

Liverpool 

L33 7SR 

Verenigd Koninkrijk. 

 

Productadvieslijn: +44 (0)151 548 5050 

E-mail: sds@rentokil.com 

Nationaal contact 

Rentokil NV 

Brandekensweg 2 

B-2627  Schelle 

België.   

 

Telefoonnummer: 03/450.65.00 

E-mail: administratie.be@rentokil.com 
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Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 H373   

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

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken van grote hoeveelheden kunnen de volgende symptomen optreden: neusbloedingen en 

bloedend tandvlees, en in ernstige gevallen: blauwe plekken, bloeduitstortingen ter plaatse van de gewrichten en bloed in urine en ontlasting. 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS08      

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Bevat : Difenacum 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H360 - Kan het ongeboren kind schaden.. 

H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. 

P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. 

P260 - Stof niet inademen. 

P280 - Beschermende handschoenen dragen. 

P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

P405 - Achter slot bewaren. 

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 

 
 

Component 

 Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens 

artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of 

is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de 

criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 

2018/605 

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] 

Whole wheat grain 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

 ≥ 75 Niet ingedeeld 

Difenacum 

(Actieve substantie  (Biocide)) 

(CAS-Nr) 56073-07-5 

(EG-Nr) 259-978-4 

(EU Identificatie-Nr) 607-157-00-X 

0.005 Repr. 1B, H360D 

Acute Tox. 1 (Inhalatie), H330 

Acute Tox. 1 (Dermaal), H310 

Acute Tox. 1 (Oraal), H300 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 
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Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

Difenacum 

(Actieve substantie  (Biocide)) 

(CAS-Nr) 56073-07-5 

(EG-Nr) 259-978-4 

(EU Identificatie-Nr) 607-157-00-X 

( 0 <C < 0.02) STOT RE 2, H373 

( 0.003 ≤C ≤ 100) Repr. 1B, H360D 

( 0.02 ≤C ≤ 100) STOT RE 1, H372 

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

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts 

raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Laat het slachtoffer rusten. 

EHBO na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en 

vervolgens afspoelen met warm water. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen, indien pijn of 

roodheid aanhoudt. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 

brengen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

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

Fytomenadion (vitamine K1) werkt als antigif. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

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

Explosiegevaar : Het product is niet explosief. 

Reactiviteit in geval van vuur : Bij verbranding: vorming van schadelijk/irriterende gassen/dampen o.a.: 

koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Bij verbranding: vorming van schadelijke/irriterende gassen/dampen. 

5.3. 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. 

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 : Overbodig personeel weg laten gaan. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : De ruimte ventileren. 
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6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Op de grond, bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers. Gescheiden van ander 

materiaal bewaren. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming. 

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 

: 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. 

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

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde 

plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Buiten het bereik van 

kinderen houden. 

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren. 

Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Rodenticide. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 

Whole wheat grain  

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

IOEL TWA 10 mg/m³ 

IOEL STEL 4 mg/m³ 

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 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Vermijd onnodige blootstelling. 

 
8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 
 

Bescherming van de ogen: 

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden 

 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 
 

Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen dragen. 

 

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 

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 : Vast 

Kleur : Blauw. 

Geur : Reukloos. 

Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 

Smeltpunt : Niet beschikbaar 

Vriespunt : Niet beschikbaar 

Kookpunt : Niet beschikbaar 

Ontvlambaarheid : Niet brandbaar. 

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 : 6.4 

pH-oplossing : Niet beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 

Oplosbaarheid : Niet beschikbaar 

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

Dampspanning : Niet beschikbaar 

Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : 0.74 g/cm3 

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 
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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 

Onder normale omstandigheden is dit middel stabiel bij hanteren en gebruik. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Onder normale omstandigheden is dit middel stabiel bij hanteren en gebruik. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen te verwachten bij normale omstandigheden tijdens hantering en gebruik. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren. Sterke basen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

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

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

 

FENTROL  

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg 

 

Difenacum (56073-07-5) 

LD50 oraal rat 1.8 mg/kg 

LD50 dermaal rat 63 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat 0.00346 – 0.005848 mg/l/4u 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 6.4 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: 6.4 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

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

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  

 

Giftigheid voor de voortplanting : Kan het ongeboren kind schaden.. 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

 

Difenacum (56073-07-5) 

STOT bij herhaalde blootstelling Veroorzaakt schade aan organen (bloed) bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 

11.2.2 Overige informatie 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 

gezondheid en mogelijke symptomen 

: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld 

 

Difenacum (56073-07-5) 

LC50 - Vissen [1] 0.064 mg/l 

EC50 - Schaaldieren [1] 0.52 ml/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

FENTROL  

Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

Whole wheat grain 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld. 

12.3. Bioaccumulatie 

FENTROL  

Bioaccumulatie Dit product veroorzaakt naar verwachting geen bioaccumulatie. 

 

Whole wheat grain 

Bioaccumulatie Niet vastgesteld. 
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12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

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

Aanvullende informatie : Onder normale omstandigheden worden restanten van het product/lege verpakkingen 

afgevoerd door Rentokil Initial. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN-nr (ADR) : Niet van toepassing 

VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing 

UN-nr (IATA) : Niet van toepassing 

VN-nr (ADN) : Niet van toepassing 

VN-nr (RID) : Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR 

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 

IMDG 

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 

IATA 

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

ADN 

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

RID 

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 
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Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Geen gegevens beschikbaar 

Transport op open zee 

Geen gegevens beschikbaar 

Luchttransport 

Geen gegevens beschikbaar 

Transport op binnenlandse wateren 

Geen gegevens beschikbaar 

Spoorwegvervoer 

Geen gegevens beschikbaar 
 

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. 

  

Producttype (Biocide) : 14 - Rodenticiden 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

1 Datum van uitgave Gewijzigd  

1.2 Hoofdgebruikscategorie Toegevoegd  

2.1 Indeling conform Verordening 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gewijzigd  

2.2 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) Gewijzigd  
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2.2 Gevarenaanduidingen (CLP) Gewijzigd  

3 Samenstelling en informatie over 

de bestanddelen 

Gewijzigd  

5.2 Reactiviteit in geval van vuur Gewijzigd  

16 Afkortingen en acroniemen Toegevoegd  

 

Afkortingen en acroniemen: 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

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 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

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

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

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

 

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. 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 1 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 1 

Acute Tox. 1 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 1 

Acute Tox. 1 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 1 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

H300 Dodelijk bij inslikken. 

H310 Dodelijk bij contact met de huid. 

H330 Dodelijk bij inademing. 

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. 

H360D Kan het ongeboren kind schaden. 

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

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

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

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

Repr. 1B Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B 

STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1 

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 
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Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 

[CLP]: 

Repr. 1B H360 Berekeningsmethode 

STOT RE 2 H373 Berekeningsmethode 

RI - SDS EU (REACH Annex II) CLP 2020/878 

Lees het etiket en laat alle informatie tot u doordringen, voordat u dit product gaat gebruiken. 

De informatie in dit Veiligheidsgegevensblad hebben wij met de grootste zorg samengesteld en is naar ons beste weten ten tijde van publicatie 

volledig, actueel en correct. De informatie heeft alleen betrekking op het product waarnaar dit Veiligheidsgegevensblad verwijst en is mogelijkerwijs 

niet van toepassing op het product als het wordt gebruikt in combinatie met andere producten of op een andere manier dan hier beschreven. 

Rentokil Initial plc is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van dit product voor enig ander dan het in dit Veiligheidsgegevensblad 

beschreven doel; dit geldt ook dochterbedrijven. Dit is geen beperking van uw wettelijke rechten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 

om vast te stellen of deze informatie volstaat voor zijn/haar persoonlijke toepassing. 

 

Auteursrecht © (2021) Rentokil Initial plc, Rentokil Initial Power Centre, Unit A1 & A2 Link 10, Napier Way, Crawley, RH10 9RA. Verenigd 

Koninkrijk. 

Telefoon: +44(0)1342 833022 

 

 


