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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: : 30.00AA17 
 
Productbenaming : Kjeltabs CK 
 
REACH registratienummer : Voor deze stof is geen registratienummer beschikbaar omdat op grond  van 
   artikel 2 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 de stof of het gebruik 
   ervan is vrijgesteld van registratie, voor de jaarlijkse tonnage geen registratie is 
   vereist of omdat voor de registratie een latere registratiedatum geldt. 
 
CAS-Nr. : Niet van toepassing 
 
EG-Nr. : Niet van toepassing 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Geïdentificeerd gebruik : Chemische reagens 
 
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 
 
Producent : Thompson and Capper 
    Hardwick Road 
    Astmoor Industrial Estate 
    Runcorn 
    Cheshire 
    WA7 1PH 
Telefoon : +44 1928 573734 
Fax : +44 1928 580694 
E-mail : enquiries@thompsonandcapper.com 
 
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)  

Huidirritatie, Categorie 2, H315 
Oogirritatie, Categorie 2, H319 
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1, H400 
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2, H411 

 
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:  
H315    Veroorzaakt huidirritatie. 
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H319    Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H400    Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H411    Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 
Veiligheidsaanbevelingen: 
Preventie 
P264   Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. 
P273    Voorkom lozing in het milieu. 
P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming 

dragen. 
 
Maatregelen 
P302 + P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P321 Specifieke behandeling vereist (zie medisch advies op dit etiket). 
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. 

 
2.3 Andere gevaren 
Er is geen verdere informatie. 

 
3.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 3.1 Stof  

Niet van toepassing 
 
3.2 Mengsel 

Naam van de stof CAS No Gew.-% REACH Nr. EC Nr. Classificatie 
Kaliumsulfaat 7778-80-5 89.7 01-2119489441-34-XXXX 231-915-5 Niet geclassificeerd 

 
Naam van de stof CAS No Gew.-% REACH Nr. EC Nr. Classificatie 

Kopers(II)sulfaat 
pentahydraat 

7758-99-8 10.3 05-2114719065-53-XXXX 231-847-6 

Acute tox. 4 – H302 
Skin Irrit. 2 – H315 
Eye Irrit. 2 – H319 

Aquatic Acute 1 – H400 
Aquatic Chronic 1 – 

H410 
 
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16 

 
4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
  4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 Algemeen Roep medische hulp in wanneer enig ongemak voortduurt. 

Bij inhalatie:  Breng de getroffen persoon in de frisse lucht. Als de ademhaling stopt, zorg dan voor kunstmatige beademing. 
Raadpleeg een arts voor specifiek advies 

Bij huidcontact:  Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en huid met water en zeep wassen. Roep medische hulp in 
wanneer enig ongemak voortduurt. 

Bij oogcontact: Onmiddellijk spoelen met veel water. Blijf minimaal 15 minuten spoelen. Roep medische hulp in wanneer enig 
ongemak voortduurt. 

Bij inslikken:  Mond grondig spoelen met water. Geef voldoende water om te drinken. Houd de getroffen persoon onder 
observatie. Roep medische hulp in wanneer enig ongemak voortduurt. Laat dit veiligheidsinformatieblad zien 
aan medisch personeel   

  
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling. 

 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

 Geen informatie beschikbaar. 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 5.1 Geschikte blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand. 
Ongeschikte blusmiddelen 
Geen beperking. 



 Pagina 3 van 6    30.00AA17 

 Herzieningsdatum 08-08-2015  Versie 1.0   

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. 

 
 

 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Oxiden van: Koper, zwavel 

 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Draag een autonoom ademhalingsapparaat met positieve druk en geschikte beschermende kleding 
 

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Vermijd inademing van stof en dampen. Zorg voor voldoende ventilatie 
 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom lozing in riolen. Voorkom lozing in het milieu. 

 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voorkom vorming en verspreiding van stof. Verzamel en plaats in geschikte afvalverwijderingsapparaten en sluit veilig af. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Voor afvalverwerking, zie paragraaf 13 

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

Vermijd contact met huid en ogen. Voorkom vorming en verspreiding van stof. Gebruik mechanische ventilatie als er een risico is 
bij het vormen van stof in de lucht. 

 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Bewaren in een goed gesloten, originele container op een droge en koele plaats 

 
7.3 Specifiek eindgebruik 

               De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2  
  

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 8.1 Controleparameters 
 Geen blootstellinglimieten bekend voor ingrediënten. 
 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
  Passende technische maatregelen Zorg voor voldoende ventilatie 
   
  Bescherming van de ogen / het gezicht De volgende bescherming moet worden gedragen: Chemische spatbril. 
   
  Bescherming van de handen  Chemicaliënbestendige, ondoordringbare handschoenen die aan een 

 goedgekeurde norm voldoen, moeten worden gedragen als uit een 
risicobeoordeling blijkt dat contact met de huid mogelijk is 

 
  Andere huid- en lichaamsbescherming Draag geschikte kleding om elke mogelijkheid van contact met de huid te 

 voorkomen. Draag een schort en beschermende kleding in geval van contact. 
  
  Hygiënische maatregelen  Zorg voor oogwasstation. Was de handen na gebruik. Was elke werkdag 
       aan het einde van de werkdag en vóór het eten, roken en gebruik van het toilet. 
 
  Ademhalingsbescherming  Als de ventilatie ontoereikend is, moet geschikte ademhalingsbescherming worden 
       gedragen   
 
9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  
 9.1 Information on basis physical 

Voorkomen 
Uiterlijk    Tablet 
Kleur:    Blauw gespikkeld 
Geur    Geurloos 
Oplosbaarheid   Oplosbaar in water 
 
9.2 Overige informatie 
Geen informatie beschikbaar. 
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 10.1 Reactiviteit 

Geen informatie beschikbaar. 
 
10.2 Chemische stabiliteit 
Geen informatie beschikbaar. 
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen informatie beschikbaar. 

 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Vermijd contact met water. 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Gepoederd metaal, Magnesium 
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen informatie beschikbaar. 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 Acute toxiciteit – oraal 
 ATE oral (mg/kg)  4,854.37 
 
 Acute toxiciteit – dermaal 
 Acute toxiciteit dermaal  2,000.0 
 (LD50 mg/kg)    
 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
  12.1 Toxiciteit 

Toxiciteit   Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
 
Aquatische toxiciteit – vis LC50: 0.7 mg/l, Lepomis macrochirus (bluegill) 
    LC50: 0.6 mg/l, Pimephales promelas (Fat-head Minnow) 
    LC50, 96 uur: 0.6 mg/l, vis 
 
Aquatische toxiciteit –   EC50, 48 uur: 0.024 mg/l, Daphnia magna 
Aquatische ongewervelden  

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van dit product. 
 
12.3 Bioaccumulatie 
Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie. 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
Geen informatie beschikbaar. 
 
12.5 Resultaten van PBT en zPzB beoordeling 
Dit product bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB. 

 
12.6 Andere schadelijke effecten 
Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
  13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Voer afval af naar een erkende afvalverwerkingsite in overeenstemming met de vereisten van de lokale afvalverwerkingautoriteit 
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14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Wegtransport (ADR/RID) 
14.1 UN nummer     UN 3077 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de  MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.  
modelreglementen van de VN   
14.3 Klasse   9 
14.4 Verpakkingsgroep     III 
14.5 Milieugevaarlijk     ja 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  90 
Tunnelrestrictiecode     (E)      

 
Binnenwatertransport (ADN) 
Niet relevant 

 
Luchttransport (IATA) 
14.1 UN nummer     UN 3077 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de  MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.  
modelreglementen van de VN   
14.3 Klasse   9 
14.4 Verpakkingsgroep     III 
14.5 Milieugevaarlijk     ja 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  90  

 
Zeetransport (IMDG) 
14.1 UN nummer     UN 3077 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de  MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.  
modelreglementen van de VN   
14.3 Klasse   9 
14.4 Verpakkingsgroep     III 
14.5 Milieugevaarlijk     ja 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  90 
 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet toepasbaar. 

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

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU) 
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 Richtlijn 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot 
wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006. 

 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling 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  
H315   Veroorzaakt huidirritatie. 
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H400   Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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Afkortingen en acroniemen 
ADN   Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation 

Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over 
de binnenwateren) 

ADR   Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Europese 
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) 

CAS  Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun uniekenummer, het CAS 
registratienummer) 

GHS   "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld 
door de Verenigde Naties 

IATA  International Air Transport Association 
IMDG   Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code) 
MARPOL  Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (afk. van mariene verontreiniger) 
PBT   Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch 
REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en 

autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) 
RID  Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement 

betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor) 
zPzB   zeer persistent en zeer bioaccumulerend 
 

 
 

 
 


