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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 
1.1 Productidentificatie 
Productnummer: : 10.020101 
 
Productbenaming : Benzylalcohol, 99+% 
 
REACH registratienummer : 01-2119492630-38-XXXX 
 
CAS-Nr. : 100-51-6 
 
EG-Nr. : 202-859-9 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Geïdentificeerd gebruik : Reagentia voor analyse 
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van  het veiligheidsinformatieblad 
Leverancier : Van Hees B.V. 
   Voltaweg 35a 
   6101 XK ECHT 
Telefoon : +31 475-411249 
Fax : +31 475-411296 
E-mail : info@vanheesecht.nl 
 
1.4 Telefoonnummer voor : Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC) : tel. +31-302748888 
      voor noodgevallen   uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 
   vergiftigingen 
 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 2.1 Indeling van de stof of het mengsel (EG 1272/2008)  

Acute toxiciteit, Inslikken, Categorie 4, H302 
Acute toxiciteit, Inademing, Categorie 4, H332 
 
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16 
 
2.2 GHS-Labels 
GHS-Labels Etikettering (EG 1272/2008)  
Gevarenpictogrammen:  
 
 
 
 
 
 
Signaalwoord: 
WAARSCHUWING 
 
Gevarenaanduidingen:  
H302    Schadelijk bij inslikken. 
H332    Schadelijk bij inademing. 
 
Veiligheidsaanbevelingen: 
Preventie 
P261    Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
P264    Na het werken met dit product de mogelijk blootgestelde lichaamsoppervlakken grondig wassen. 
P270    Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
Maatregelen 
P301 + P312   NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P330    De mond spoelen. 
P304 + P340   NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan 

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

3.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 3.1 Stof  

CAS-Nr.    100-51-6 
EG-Nr.    202-859-9 
Indexnr.   603-057-00-5 
Formule    C7H8O 
 

Component Cas-No. Concentratie Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 
1272/2008) 

Benzylalcohol, 99+% 100-51-6 99.5+% 
C7H8O 

Acute Tox. (inhal.) 4 (H332) 
Acute Tox. (oral) 4 (H302) 

 
 

Component Reach Nummer 
Benzylalcohol, 99+% 01-2119492630-38-XXXX 

 
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 
3.2 Mengsel 
Niet van toepassing. 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
  4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen advies:  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand 
kunstmatige ademhaling toepassen. Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren 
optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval 
noodzakelijk. 

 
Na het inademen: Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts 

raadplegen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. 
 
Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een 

dokter raadplegen. 
 
Na oogcontact:   Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen. 
 
Na inslikken:  Mond spoelen met water. Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp. 

  
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 5.1 Geschikte blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Kooldioxyde, Schuim, Bluspoeder, Watersproeistraal 
Ongeschikte blusmiddelen 
Krachtige waterstraal 

 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk. Bij een brand kan vrijkomen: Koolmonoxyde (CO), CO2 

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is 
van de omgevingslucht. Volledig beschermende overall aantrekken. 
 
Verdere gegevens De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen. 
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6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Persoonlijke beschermingskleding dragen. Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. 
Voor voldoende ventilatie zorgen. Bij inwerking van dampen/stof/aërosol adembeveiliging gebruiken. Bijzonder slipgevaar als 
gevolg van het uitgelopen/gemorste product. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. 
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden. Bij indringen in de bodem is de 
bevoegde instantie te waarschuwen. 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Besmet materiaal zoals 
afval volgens paragraaf 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Informatie inzake veilig gebruik - zie paragraaf 7. 
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie paragraaf 8. 
Informatie inzake berging - zie paragraaf 13. 

 
7. HANTERING EN OPSLAG 
 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Tanks ondoordringbaar gesloten houden. 
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. 
Onder droog beschermend gas behandelen. 
Tanks voorzichtig openen en behandelen. 
 Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 

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

 Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in de originele verpakking bewaren. 
 
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Niet bewaren met zuren. 
Niet bewaren met alkaliën (logen). Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren. 

 
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Onder inert gas bewaren. 
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Tank op een goed 
geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen bevriezing. 
 
7.3 Specifiek eindgebruik 
Naast het gebruik dat is beschreven in paragraaf 1.2 zijn geen andere gebruikswijzen voorzien.  

 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 8.1 Controleparameters 

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Vervalt. 
 
DNEL’s 
Oraal   DNEL Acute - Systemic (consumer) 20 mg/kg bw/day (/) 

DNEL Long-term - Systemic (consumer) 4 mg/kg bw/day (/) 
 
Dermaal  DNEL Acute - Systemic (worker) 40 mg/kg bw/day (/) 

DNEL Long-term - Systemic (worker) 8 mg/kg bw/day (/) 
DNEL Acute - Systemic (consumer) 20 mg/kg bw/day (/) 
DNEL Long-term - Systemic (consumer) 4 mg/kg bw/day (/) 

 
Inhalatief  DNEL Acute - Systemic (worker) 110 mg/m³ (/) 

DNEL Long-term - Systemic (worker) 22 mg/m³ (/) 
DNEL Acute - Systemic (consumer) 27 mg/m³ (/) 
DNEL Long-term - Systemic (consumer) 5,4 mg/m³ (/) 

 
PNEC’s 
PNEC Fresh water 1 mg/l (/) 
PNEC Marine water 0,1 mg/l (/) 
PNEC Intermittent releases 2,3 mg/l (/) 
PNEC Fresh water sediment 5,27 mg/kg (/) 
PNEC Marine sediment 0,527 mg/kg (/) 
PNEC Soil 0,456 mg/kg (/) 
 
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 
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8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen 
wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid 
vermijden. Na behandeling van het produkt de huid onmiddellijk grondig reinigen. Speciale was-, douche- en kleedhokjes zijn 
vereist. 

 
Ademhalingsbescherming: 
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht 
onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. Filter ABEK 

 
Handbescherming: 
Veiligheidshandschoenen. 
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. 
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het 
chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de 
permeatiegraden en de degradatie. 

 
Handschoenmateriaal 
EN374, Butylrubber 
Aanbevolen materiaaldikte : ³ 0,3 mm 
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere 

  kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. 
 

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal 
Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 480 minuten bedragen 
(permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 6). 

  De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. 
 
 Oogbescherming: 
  EN 166, Nauw aansluitende veiligheidsbril. 
  Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding 
 
9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  
 9.1 Information on basis physical 

Algemene gegevens 
Voorkomen: 

Vorm:     Vloeibaar 
Kleur:     Kleurloos 

Geur:      Aromatisch 
Geurdrempelwaarde:    Niet bepaald. 
pH-waarde:     Niet bepaald. 
Toestandsverandering 

Smelt-/vriespunt:   -15,4 °C 
Beginkookpunt en kooktraject:  205,3 °C 

Vlampunt:     100,4 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gas):   Niet bruikbaar. 
Zelfontbrandingstemperatuur:   436 °C 
Ontledingstemperatuur:    Niet bepaald. 
Zelfontbrandingstemperatuur:   Het product ontbrandt niet uit zichzelf. 
Ontploffingseigenschappen:   Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. 
Ontploffingsgrenzen: 

Onderste:    1,3 Vol % 
Bovenste:    13 Vol % 

Dampspanning bij 25 °C:   0,125 hPa 
Dichtheid bij 20 °C:    1,045 g/cm³ 
Relatieve dichtheid    Niet bepaald. 
Dampdichtheid     Niet bepaald. 
Verdampingssnelheid    Niet bepaald. 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 

Water bij 20 °C:    40 g/l 
Oxiderende eigenschappen   Niet bepaald. 
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:  1,05 
Viscositeit 

Dynamisch bij 20 °C:   5,84 mPas 
Kinematisch:    Niet bepaald. 

 
9.2 Andere gegevens 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 10.1 Reactiviteit 

Niet bepaald. 
 
10.2 Chemische stabiliteit 
Stabiel. 
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij opslag en handeling volgens voorschrift. 
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Reacties met sterke oxydatiemiddelen. Reacties met sterke zuren. Reacties met sterke alkaliën 
 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Extreem hoge temperaturen 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterke oxidatiemiddelen, Sterke zuren, Sterke basen 

 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Koolmonoxyde en kooldioxyde, Giftige gassen/dampen 

 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 11.1 Informatie over toxicologische effecten 

a) Acute toxiciteit; 
Schadelijk bij inslikken en bij inademing. 

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden: 
Oraal   LD50    1620 mg/kg (rat) 
Dermaal  LD50    2000 mg/kg (rabbit) 
Inhalatief  LC50/4 h (Aerosol/Mist)  >4.178 mg/l (rat) 

 
b) Huidcorrosie/-irritatie 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 
c) Ernstig oogletsel/oogirritatie 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

 
d) Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 
 
e) Mutageniteit in geslachtscellen 

  Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 
  f) Carcinogeniteit 

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

g) Giftigheid voor de voortplanting 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
 
h) Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
  
i)  Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling 

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

j) Gevaar bij inademing 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
  12.1 Toxiciteit 

Aquatische toxiciteit: 
IC 50 (72 h)  700 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 
EC 50 (24 h)  390 mg/l (Bacteria) 

55 mg/l (daphnia magna) 
EC 10 (16 h)  658 mg/l (Pseudomonas putida) 

NOEC 51 mg/l (daphnia magna) 
EC 50 (96 h)  640 mg/l (algae) (Scenedesmus quadricauda, OECD 201) 
LC 50 (96 h)  460 mg/l (Pimephales promelas) 

10 mg/l (Lepomis macrochirus) 
EC 50 (48 h)  230 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) 
LC 50 (48 h)  646 mg/l (Leuciscus idus) 
 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Biologisch afbreekbaar 
Eliminatiegraad: 
OECD 301A  95-97 % (/) 
 
12.3 Bioaccumulatie 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
Algemene informatie: Gevaar voor water klasse 1 (D) (Lijstclassificatie): gevaar voor water klein 
 
12.5 Resultaten van PBT and vPvB beoordeling 
PBT: Niet van toepassing. 
zPzB: Niet van toepassing. 
  
12.6 Andere schadelijke effecten 
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 
Niet gereinigde verpakkingen: 

  Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
 
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Wegtransport (ADR/RID) 
14.1 UN nummer     UN  
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de 
modelreglementen van de VN  - 
14.3 Klasse      - 
14.4 Verpakkingsgroep     - 
14.5 Milieugevaarlijk     - 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  nee 
Tunnelrestrictiecode          

 
Binnenwatertransport (ADN) 
Niet relevant 
 
Luchttransport (IATA) 
14.1 UN nummer     UN  
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de 
modelreglementen van de VN  - 
14.3 Klasse      - 
14.4 Verpakkingsgroep     - 
14.5 Milieugevaarlijk     - 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  nee  
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Zeetransport (IMDG) 
14.1 UN nummer     UN  
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de 
modelreglementen van de VN  - 
14.3 Klasse      - 
14.4 Verpakkingsgroep     - 
14.5 Milieugevaarlijk     - 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  nee 
 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet relevant 
 

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

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen De stof is niet aanwezig. 
SZW-lijst van mutagene stoffen De stof is niet aanwezig. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid De stof is niet aanwezig. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling De stof is niet aanwezig. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding De stof is niet aanwezig. 
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 GHS-etiketteringselementen 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3 
Nationale voorschriften: 
 
Technische aanwijzing lucht: 
Klasse   aandeel in % 
II   100,0 

 
Gevaarklasse v. water: 
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A 
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen 
WGK 1 (D) (Lijstclassificatie): weinig gevaarlijk voor water. 

 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. 

 
16. OVERIGE INFORMATIE 
  Nadere informatie 
  Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient  
  uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Van HEES B.V., zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortkomt  
  uit hantering van of contact met bovenstaand product. Zie de achterzijde van de factuur voor verdere verkoopsvoorwaarden. 
  

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3. 
H302   Schadelijk bij inslikken. 
H332   Schadelijk bij inademing. 

 
Afkortingen en acroniemen 
RID:  Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO:   International Civil Aviation Organisation 
ADR:  Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning 

the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG:   International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA:   International Air Transport Association 
GHS:   Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS:  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS:   Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL:   Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC:   Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50:   Lethal concentration, 50 percent 
LD50:   Lethal dose, 50 percent 
PBT:   Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB:   very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4:  Acute toxiciteit – Categorie 4 
 
Deze versie vervangt eerdere versies in verband met: 
- Paragraaf 2 t/m 16 tekst en layout aangepast. 
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Dit veiligheidsinformatieblad(VIB) is met de grootste zorg samengesteld op basis van de meest recente kennis en informatie. De aansprakelijkheid voor het gebruik van dit VIB ligt echter bij de werkgever. De samensteller 
aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade van welke aard dan ook door het gebruik van dit blad. 

 
 

Gebruikssector 
SU3   Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving 
SU10   Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (geen legeringen) 
SU21   Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten 
SU22  Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, 

ambachtslieden) 
 

Productcategorie 
PC9a   Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
PC9b   Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei 
PC9c   Vingerverf 
PC14  Producten voor behandeling van metalen oppervlakken 
PC15   Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken 
PC18   Inkt en toners 
PC19   Tussenproducten 
PC1   Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 
PC3   Luchtverfrissers 
PC8   Biociden 
PC20   Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen 
PC21   Laboratoriumchemicaliën 
PC23   Producten voor het behandelen van leer 
PC24   Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen 
PC26  Papier- en kartonbehandelingsproducten 
PC27   Gewasbeschermingsmiddelen 
PC28   Parfums, geurmiddelen 
PC29   Geneesmiddelen 
PC30   Fotochemische producten 
PC31   Glansmiddelen en wasmengsels 
PC32   Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen 
PC34   Textielverstoffen en impregneerproducten 
PC35   Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 
PC39   Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten 

 
Procescategorie 
PROC5  Mengen in discontinue processen 
PROC7   Spuiten in een industriële omgeving 
PROC8a  Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b  Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde voorzieningen 
PROC9   Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
PROC10  Met roller of kwast aanbrengen 
PROC13  Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten 
PROC14  Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren 
PROC15  Gebruik als laboratoriumreagens 
PROC19  Handmatig mengen 
PROC18  Algemeen invetten/smeren onder hoogenergetische omstandigheden 
PROC6   Kalandeerbewerkingen 
PROC12  Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van schuim 
PROC11  Spuiten buiten industriële omgevingen 

 
Milieu-emissiecategorie 
ERC4   Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) 
ERC6a   Gebruik van tussenproduct 
ERC7   Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie 
ERC6b   Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) 
ERC2   Formuleren in een mengsel 
ERC3   Formuleren in een vaste matrix 
ERC8a   Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen) 
ERC8d   Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, buiten) 
ERC8b   Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen) 
ERC8e   Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, buiten) 


