
Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006
(REACH)

000090300103Luft_NL_NL Breathing air; Lucht gecomprimeerd; Druckluft; Luft,
verdichtet
Afdrukdatum 17.06.2022
Datum bewerking 16.06.2022
Versie 4.0 (nl,NL)
vervangt versie van 19.08.2021 (3.9)

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

Productnaam/naam Breathing air; Lucht gecomprimeerd; Druckluft; Luft, verdichtet

Prod-Nr diverse; diverse

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

Toepassingsgebieden [SU]
SU2a Winning van delfstoffen (geen offshore)
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
SU0 Overige

Procescategorieën [PROC]
Bedrijfsmatig:
PROC0 Overige

Milieu-emissiecategorieën [ERC]
niet van toepassing

Productcategorieën [PC]
PC0 Overige

Productcategorieën [AC]
niet van toepassing

Gebruik van de stof/mengsel
Als de ademhaling gas.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Niet voor het vullen van luchtballons gebruiken.
Niet voor medische-klinische doeleinden gebruiken.
Niet voor privé-doeleinden (huishouden) gebruiken.

Opmerking
Ondersteunt de luchtwegen
geen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier
Dräger Nederland B.V.
Huygenstraat 3-5
NL-2721 LT Zoetermeer
Telefoon +31 (0)79 - 3444 777
Telefax: +31 (0)79 - 3444 778
E-mail info@draeger.com

Informatie:
Dräger Global EHS Management
Telefoon +49 (0) 451 882 6979
Website www.draeger.com

E-mail (vakkundig persoon):
sds@draeger.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene,

(0) 30/74 88 88
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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel

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

Indelingsprocedure

Press. Gas (Comp.), H280

Gevaaraanduidingen voor fysische gevaren
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Opmerking
De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
geen

Aanvullende informatie
Dit preparaat bevat geen stoffen die conform de richtlijn voor gevaarlijke stoffen 67/548/EEG schadelijk zijn voor de
gezondheid of het milieu of stoffen waaraan een werkplekgrenswaarde is toegekend.

Gevarenpictogrammen

GHS04

2.2 Etiketteringselementen

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

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevarenaanduidingen
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Veiligheidsaanbevelingen
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P411 Bewaren bij een temperatuur van maximaal 60 ° C
P501 Inhoud / verpakking goed af en te recyclen.

Aanvullende gevarenkenmerken
geen

speciale voorschriften voor de aanduiding van plantenbeschermingsmiddelen
niet van toepassing

Bijzondere voorschriften voor de verpakking
geen

Andere markering
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik
niet doorboren of verbranden.

2.3 Andere gevaren

Mogelijke schadelijke fysisch-chemische effecten
Voorzichtig te werk gaan! Container staat onder druk.

Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen
Deze informatie is niet beschikbaar.
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Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving
geen

Andere schadelijke effecten
Deze informatie is niet beschikbaar.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1 Stoffen

niet van toepassing

* 3.2 Mengsels

Beschrijving
niet van toepassing

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-nr. EG-nr. Stofnaam Concentratie Classificatie conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

7727-37-9 231-783-9 Nitrogen; waterstofchloride > 78 %

7782-44-7 231-956-9 oxygen < 21 % Ox. Gas 1; H270
Press. Gas

REACh-nr. Stofnaam
- Nitrogen; waterstofchloride

Opmerking
geen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie
geen

Na inhalatie
er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Na huidcontact
er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Bij oogcontact
niet bepaald

Na inslikken
niet van toepassing

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen
Tot nu toe geen symptomen bekend.

Effecten
Deze informatie is niet beschikbaar.
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4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzigingen voor de arts
Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
ABC-poeder
Kooldioxide (CO2)
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen
geen

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

Gevaarlijke verbrandingsproducten
Deze informatie is niet beschikbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige
ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Aanvullende informatie
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten
Personen in veiligheid brengen.
Personen weghouden en uit de wind blijven.

Voor de hulpdiensten
Personen in veiligheid brengen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verontreinigd water/bluswater terughouden.
Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting
Over ruimtebeluchting afzuigen.
Voorschriftmatig verwijderen.

Voor reiniging
Laten verdampen.

Overige informatie
geen

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Afvalverwijdering: zie rubriek 13
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermingsmaatregelen
Mag alleen in daarvoor geschikte ruimtes en apparatuur verwerkt worden.
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
De hoeveelheid op de werkplek is te beperken.
Niet voor reinigingsdoeleinden gebruiken.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Het product is niet:
Brandbaar
Het product is:
brandbevorderend
Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
Vermijden van hitte inwerking.
Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.
De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.
Op een koele geventileerde plaats bewaren.
Voorkomen van:
Oogcontact

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne
Bij omgang met het product geen alkohol drinken.
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen.

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

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn.
Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

Opslagklasse
2A Gassen

Verdere informatie over de opslagcondities
Niet samen met chemicaliën opslaan.
Gescheiden opslaan
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van:
Zuur
Reducerend middel
Opslag: koel en droog.
Tegen hitte en direkt zonlicht beschermen.
drukgasflessen tegen omvallen beveiligen.
Reservoir voor naar beneden vallen beschermen.
Vaten indien mogelijk buiten opslaan.
Tegen verwarming/oververhitting beschermen.
Op een koele geventileerde plaats bewaren.
Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.
De opslagtemperatuur moet tussen -30 en 60 ° C liggen
Opslagtijd > 24 maanden.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbeveling
Zie onder paragraaf 1.2

Branchespecifieke oplossingen
er zijn er geen bekend
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling
niet van toepassing

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de handen
Werkhandschoenen met lange manchetten

Lichaamsbescherming:
Lichte beschermkleding

Bescherming van de ademhalingswegen
niet van toepassing

Thermische gevaren
niet bepaald

Beheersing van milieublootstelling

Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling
niet van toepassing

Aanvullende informatie
geen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand
samengeperst gas

Kleur
kleurloos

Geur
geurloos

Veiligheidstechnische gegevens

Waarde Methode Bron, Opmerking
Geurdrempelwaarde: geen

Smelt-/vriespunt Smeltpunt
ca. -219 °C

niet bepaald -219 oC (O2); -210 oC (N2)

Kookpunt of beginkookpunt en
kooktraject

ca. -195 °C
druk 1 bar

niet bepaald -183 oC (O2); -196 oC (N2)

ontvlambaarheid vast niet van toepassing niet van toepassing

ontvlambaarheid gasvormig niet van toepassing niet van toepassing

Onderste en bovenste
explosiegrens

Bovenste ontploffingsgrens niet van toepassing geen
niet van toepassing
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Waarde Methode Bron, Opmerking
Onderste en bovenste
explosiegrens

Onderste explosiegrens niet van toepassing geen
niet van toepassing

Vlampunt niet van toepassing niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur niet van toepassing niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur niet van toepassing niet van toepassing

Ontledingstemperatuur niet van toepassing niet van toepassing

Ontledingstemperatuur niet bepaald geen

pH in staat van levering niet van toepassing niet van toepassing

Viscositeit niet bepaald niet van toepassing geen
niet bepaald

Viscositeit niet bepaald niet van toepassing geen
niet bepaald

Oplosbaarheid Oplosbaarheid in water
ca.23- 50 mg/L (0°C)
druk 1 bar

niet bepaald 39 mg/l (O2); 20 mg/l (N2)

Oplosbaarheid niet bepaald niet bepaald geen
niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water (logwaarde)

niet bepaald geen
niet bepaald

Dampspanning (20°C) niet van toepassing geen
niet van toepassing

Dichtheid en/of relatieve dichtheid ca. 1 g/cm³ niet bepaald Im Vergleich mit Luft.

Dichtheid en/of relatieve dichtheid Bulkdichtheid niet van toepassing geen
niet van toepassing

Relatieve dampdichtheid ca. 1 (20°C)
druk 1 bar

niet bepaald geen

deeltjeskarakteristieken niet bepaald

9.2 Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Waarde Methode Bron, Opmerking
Verdampingssnelheid niet bepaald geen

niet van toepassing

Oplosmiddelgehalte geen
niet van toepassing

Watergehalte geen
niet bepaald

Vaststofgehalte geen
niet bepaald

zuurgetal niet van toepassing niet van toepassing

Oplosmiddel separatie-test niet bepaald geen
niet bepaald

Ontploffingseigenschappen: niet bepaald

Brandbevorderende
eigenschappen

Geen gegevens
beschikbaar

Overige informatie
geen
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit

Geen gevaarlijke reakties bekend.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.
Geen gevaarlijke reakties bekend.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reakties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Gevaar voor barsten van het vat.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

er zijn er geen bekend

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

er zijn er geen bekend

Aanvullende informatie
geen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gegevens bij dieren

werkingsdosis Methode,Beoordeling Bron, Opmerking
Acute orale toxiciteit Species niet van toepassing niet van toepassing Toxicologische effecten

van het product zijn niet
bekend. niet van
toepassing

Acute dermale toxiciteit Species niet van toepassing niet van toepassing Toxicologische effecten
van het product zijn niet
bekend. niet van
toepassing

Acute inhalatieve toxiciteit Species niet van toepassing niet van toepassing Toxicologische effecten
van het product zijn niet
bekend. niet van
toepassing

Huidcorrosie/-irritatie

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling Methode Bron, Opmerking
niet van toepassing Species niet van
toepassing

niet van toepassing Toxicologische effecten van het product zijn niet
bekend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling Methode Bron, Opmerking
niet van toepassing Species niet van
toepassing

niet van toepassing Toxicologische effecten van het product zijn niet
bekend.
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Overgevoeligheid van de luchtwegen

Inschatting/inschaling
niet bepaald

Sensibilisering van de huid

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling Dosis / Concentratie Methode Bron, Opmerking
niet bepaald Species niet bepaald niet bepaald Toxicologische effecten van

het product zijn niet bekend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Waarde Methode Resultaat /
Beoordeling

Opmerking

In vitro
mutageniteit/genotox
iciteit

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend.

niet van toepassing niet bepaald

kankerverwekkendheid

Gegevens bij dieren

Waarde Methode Resultaat /
Beoordeling

Opmerking

kankerverwekkendhe
id

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend.

niet van toepassing niet bepaald

Giftigheid voor de voortplanting

Gegevens bij dieren

Waarde Methode Resultaat /
Beoordeling

Opmerking

Giftigheid voor de
voortplanting

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend.

niet van toepassing niet bepaald

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT SE 1 en 2

Gegevens bij dieren

werkingsdosis Methode Specifieke effecten: Betrokkene organen: Bron, Opmerking
Orale specifieke
doelorgaantoxiciteit
(eenmalige
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Dermale specifieke
doelorgaantoxociteit
(eenmalige
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Inhalatieve,
specifieke
doelorgaantoxiciteit
(eenmalige
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald
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Overige informatie
Toxicologische effecten van het product zijn niet bekend.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gegevens bij dieren

werkingsdosis Methode Specifieke effecten: Betrokkene organen: Bron, Opmerking
Orale specifieke
doelorgaantoxiciteit
(herhaalde
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Orale specifieke
doelorgaantoxiciteit
(herhaalde
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Dermale specifieke
doelorgaantoxociteit
(herhaalde
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Dermale specifieke
doelorgaantoxociteit
(herhaalde
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Inhalatieve,
specifieke
doelorgaantoxiciteit
(herhaalde
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Inhalatieve,
specifieke
doelorgaantoxiciteit
(herhaalde
blootstelling)

Species niet
bepaald

niet bepaald Toxicologische
effecten van het
product zijn niet
bekend. niet van
toepassing niet
bepaald

Overige informatie
Toxicologische effecten van het product zijn niet bekend.

Gevaar bij inademing

Opmerking
niet van toepassing

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie

Toxicologische effecten van het product zijn niet bekend.
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

werkingsdosis Methode,Beoordeling Bron, Opmerking
Acute (kortdurende) vistoxiciteit Species niet bepaald niet bepaald Er zijn geen schadelijke

effecten van het product op
het milieu bekend. niet van
toepassing

Chronische (langdurige)
vistoxiciteit

niet bepaald

Acute (korstondige) toxiciteit voor
kreeftachtigen

Species niet bepaald niet bepaald Er zijn geen schadelijke
effecten van het product op
het milieu bekend. niet van
toepassing

Chronische (langdurige) toxiciteit
voor ongewervelde waterdieren

niet bepaald

Acute (kortstondige) toxiciteit voor
algen en cyanobacteriën

Species niet bepaald niet bepaald Er zijn geen schadelijke
effecten van het product op
het milieu bekend. niet van
toepassing

Chronische (langdurige) toxiciteit
voor algen en cyanobacteriën

niet bepaald

Toxiciteit voor andere
waterplanten/waterorganismen

niet bepaald

Toxiciteit voor micro-organismen Species niet bepaald niet bepaald Er zijn geen schadelijke
effecten van het product op
het milieu bekend. niet van
toepassing

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Waarde Methode Bron, Opmerking
Biologische afbraak niet bepaald Er zijn geen schadelijke

effecten van het product op
het milieu bekend.
geen
niet van toepassing
niet bepaald

Biologische afbraak niet bepaald Er zijn geen schadelijke
effecten van het product op
het milieu bekend.
geen
niet van toepassing
niet bepaald

12.3 Mogelijke bioaccumulatie

Inschatting/inschaling
Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Inschatting/inschaling
Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar
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12.7 Andere schadelijke effecten

Bijkomende ecotoxicologische informatie

Waarde Methode Bron, Opmerking
Chemische zuurstofbehoefte (CSB) niet bepaald geen

niet bepaald

Biochemische zuurstofbehoefte niet bepaald geen
niet bepaald

totale organische koolstof (TOC): niet bepaald geen
niet bepaald

AOX niet bepaald

Aanvullende informatie
Bij vakkundig gebruik geen storingen in zuiveringsinstallaties.
Het materiaal heeft geen milieuschadende werkingen.
Het product veroorzaakt geen biologische zuurstofvertering.
De stof wordt van nature voorkomende.
Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product Afvalaanduiding
160505 niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders

Instructies voor verwijdering / Product
Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Instructies voor verwijdering / Verpakking
Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

Opmerking
geen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Landtransport (ADR/RID) Transport op open zee

(IMDG)
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1 VN-nummer of ID-nummer 1002 1002 1002

14.2 Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

LUCHT, SAMENGEPERST AIR, COMPRESSED Air, compressed

14.3 Transportgevarenklasse(n) 2 2.2 2.2

14.4 Verpakkingsgroep - - -

14.5 Milieugevaren Nee Nee Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

geen

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

Alle transportdragers
geen
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Landtransport (ADR/RID)

VN-nummer of ID-nummer 1002

Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

LUCHT, SAMENGEPERST

Transportgevarenklasse(n) 2

Gevarenlabel(s) 2.2

Classificeringscode 1A

Verpakkingsgroep -

Milieugevaren Nee

Beperkte hoeveelheid (LQ) 120 ml

Speciale voorschriften 392, 655, 662

Code tunnelbeperking E

Transport op open zee (IMDG)

VN-nummer of ID-nummer 1002

Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

AIR, COMPRESSED

Transportgevarenklasse(n) 2.2

Verpakkingsgroep -

Milieugevaren Nee

Beperkte hoeveelheid (LQ) 120 ml

Mariene verontreiniger Nee

EmS F-C, S-V

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

VN-nummer of ID-nummer 1002

Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

Air, compressed

Transportgevarenklasse(n) 2.2

Verpakkingsgroep -

Milieugevaren Nee

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

EU-voorschriften

Vergunningen
niet van toepassing

Gebruiksbeperkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.

overige EU-voorschriften

Let op:
Deze informatie is niet beschikbaar.
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15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nationale voorschriften

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen
niet bepaald

Opleidingsinformatie
niet bepaald

Aanvullende informatie
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.
Zie productkenblad.
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze
kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad
genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op
andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit
veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

Indicatie van wijzigingen
* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies
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