
ARDEX SP 1
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830

 
Datum van uitgave: 22-
9-2016

Datum herziening: 6-6-2018 Vervangt: 10-4-2018 Versie: 3.1 www.ardex.de

6-6-2018 DE - nl 1/10

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : ARDEX SP 1
Productcode : 73110

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Enkel voor professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Voegmortels

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse 45
D-58453 Witten-Annen - Germany
T 0049 (0)2302/664-0 - F 0049 (0)2302/664-355
sicherheitsdatenblatt@ardex.de - www.ardex.de
E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het VIB : sicherheitsdatenblatt@ardex.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Duitsland Vergiftungs-Informations-

Zentrale
Mathildenstraße 1
79106 Freiburg

+49 (0) 761 19240 For medical information in 
German and English 
language

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315 
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 
1

H318 

Huidsensibilisatie, Categorieën 1 H317 
Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2 H361 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij 
eenmalige blootstelling, Categorie 3, 
narcotische werking

H336 

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij 
herhaalde blootstelling, Categorie 2

H373 

Chronisch gevaar voor het aquatisch 
milieu, Categorie 3

H412 

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan slaperigheid of duizeligheid 
veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Kan een allergische 
huidreactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp.

mailto:sicherheitsdatenblatt@ardex.de
www.ardex.de
mailto:sicherheitsdatenblatt@ardex.de
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2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : butaan-1-ol; n-butanol; tolueen; trimethoxy(methyl)silaan
Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361 - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. (bij inademing).
H373 - Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of 
herhaalde blootstelling (bij inademing).
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen, Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra zinnen : Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselijek 
verordeningen.

2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling

: Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Neem voorzorgsmaatregelen om 
de vorming van statische elektriciteit te voorkomen.

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]

tolueen (CAS-Nr) 108-88-3
(EG-Nr) 203-625-9
(EU Identificatie-Nr) 601-021-00-3
(REACH-nr) 01-2119471310-51

70 - 90 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

trimethoxy(methyl)silaan (CAS-Nr) 1185-55-3
(EG-Nr) 214-685-0
(REACH-nr) 01-2119517436-40

1 - 10 Flam. Liq. 2, H225
Skin Sens. 1B, H317

butaan-1-ol; n-butanol (CAS-Nr) 71-36-3
(EG-Nr) 200-751-6
(EU Identificatie-Nr) 603-004-00-6
(REACH-nr) 01-2119484630-38

3 - 10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Beschermingsuitrusting voor hulpdiensten. 

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog- of gelaatsbescherming.
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Raadpleeg een arts.
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EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie: een 
arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen : Na contact de ogen onmiddellijk spoelen met veel water gedurende minimum 15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen. Mond met water spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij 

langdurige of herhaalde blootstelling.
Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Ernstig oogletsel.
Chronische symptomen : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Explosiegevaar : Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Vuurterugslag mogelijk over een 

aanzienlijke afstand.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Mogelijke vorming van giftige dampen. Vormt bij verbranding: koolstofoxides (CO en CO2). 
Formaldehyde. Siliciumoxides.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Evacueren. Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.
Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Brandzone niet betreden zonder geschikte 

veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
Overige informatie : De bij hoge temperatuur ontstane ontbindingsproducten zijn schadelijk bij inademing. Laat 

bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. Zorg voor een adequate ventilatie. Verhinder 

binnendringing van de stof in de riolering, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping 
gevaarlijk is.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

Contact met de huid en de ogen vermijden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen. Voorkom verspreiding van het gemorste product door het in te 
dammen. Afwaswater opvangen voor latere verwijdering. Indien nodig de lokale autoriteiten informeren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Gebruik gereedschappen die niet vonken. Gebruik een waterstraal om dampen te verspreiden. 

Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als het 
product in de riolering of open water terechtkomt.

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. Voor de 
afvalverwerking van productresten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". 
Afwaswater opvangen voor latere verwijdering. De stof afvoeren in overeenstemming met de 
plaatselijke voorschriften.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming". Zie Rubriek 7. Zie hoofdstuk 12.1 over ecotoxicologie.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Alle uitrusting die wordt gebruikt tijdens het hanteren van het product moet met een goede 

aarding worden uitgevoerd. De hantering van dit product kan accumulatie van elektrostatische 
lading veroorzaken. Procedures voor geschikte aarding toepassen.
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Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel

: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet inslikken. Bij inslikken, onmiddellijk 
medische hulp zoeken. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Tegen vocht 
beschermen. Beoordeel het risico van een potentieel explosieve atmosfeer en de noodzaak 
voor explosie-vrije apparatuur. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, 
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed 
geventileerde ruimte gebruiken. Gewoonlijk zijn zowel een plaatselijke ventilatie of een 
algemene ventilatie van de ruimte vereist. In goed gesloten verpakking bewaren. Maatregelen 
treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Gebruik gereedschappen die niet vonken.

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken 
tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. In de 
nabijheid van plaatsen waar een risico is op blootstelling van het product, dienen veiligheids-
oogdouches geplaatst te worden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Op een droge plaats bewaren. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats 

bewaren. In de oorsponkelijke verpakking opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel 
bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Niet combineerbare stoffen : Sterk oxidatiemiddel. Organische peroxiden. Ontvlambare materialen. Voor zelfverhitting 
vatbare stof of mengsel. Explosieven. Gassen. Stoffen die in contact met water brandbare 
gassen ontwikkelen.

Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen hitte.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
For more information on the use of silicones / organic oils in consumer aerosol applications, see the Silicone Industry Guide (www.SEHSC.com).

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

tolueen (108-88-3)
EU Lokale naam Toluene
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm
EU Aantekeningen skin
Duitsland Lokale naam Toluol
Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (mg/m³) 190 mg/m³
Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 50 ppm
Duitsland Opmerking (TRGS 900) DFG;EU;H;Y
butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
EU Lokale naam n-Butyl alcohol
EU Aantekeningen (Ongoing)
Duitsland Lokale naam Butan-1-ol
Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (mg/m³) 310 mg/m³
Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 100 ppm
Duitsland Opmerking (TRGS 900) DFG;Y

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Beoordeel het risico van een potentieel explosieve atmosfeer en de noodzaak voor explosie-vrije apparatuur. Zorg voor een goede ventilatie van de 
werkplek.

Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Volg de adviezen met 
betrekking tot het gebruik, de opslag, het onderhoud en de vervanging

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Herbruikbare 
handschoenen

Viton® II, LLDPE 6 (> 480 minuten) Viton Butyl: 0,7      
LLDPE: 0,062

EN 374

Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril. Voorkom spetters.

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding
 
Bescherming van de ademhalingswegen:
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Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Gasfilters Type A - Organische 
bestanddelen met een hoog 
kookpunt (> 65°C), ABEK-P3

Bescherming tegen dampen EN 14387

 

 
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Direct na elke hantering van dit product en voor het verlaten van de werkplek handen wassen.

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

 

Voorkomen : Kleurloos.
Kleur : Geen gegevens beschikbaar

 

Geur : aromatisch.
 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
 

pH : Geen gegevens beschikbaar
 

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve verdampingssnelheid (ether=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : -95 °C Tolueen

 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
 

Kookpunt : > 70 °C
 

Vlampunt : 8 °C (gesloten beker)
 

Zelfontbrandingstemperatuur : Ontstekingstemperatuur
 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
 

Dampdruk bij 50 °C : 123 hPa Tolueen
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar

 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dichtheid verzadigd damp-
/luchtmengsel

: Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : 0,95 g/cm³
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar.

 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, kinematisch : 200 mm²/s (25°C)
 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Explosiegrenzen : 1 vol % tolueen
7,8 vol % tolueen
 

9.2. Overige informatie
Aanvullende informatie : 535°C. Ontstekingstemperatuur. Tolueen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Verwijderd houden van sterke oxidatiemiddelen. 
May form formaldehyde vapors when heated to temperatures> 150 ° C in the presence of air.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
oxiderende stoffen. Water.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Bij contact met water: Methanol.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

tolueen (108-88-3)
LD50 oraal rat 5580 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met EU-methode B.1: Acute 

toxiciteit (oraal), Rat, Mannelijk, Experimentele waarde)
LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg lichaamsgewicht (Andere, 24 u, Konijn, Mannelijk, Experimentele waarde)
LC50 inhalatie rat (mg/l) 25,7 mg/l air (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 403, 4 u, Rat, Mannelijk, 

Experimentele waarde)

butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
LD50 oraal rat 2292 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, 

Vrouwelijk, Experimentele waarde)
LD50 dermaal konijn 3430 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 402, 24 u, Konijn, 

Mannelijk, Experimentele waarde)

trimethoxy(methyl)silaan (1185-55-3)
LD50 oraal rat 11685 mg/kg lichaamsgewicht (Andere, Rat, Mannelijk, Experimentele waarde)
LD50 dermaal konijn > 9500 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 402, 24 u, 

Konijn, Experimentele waarde)
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 42,1 mg/l (OESO 403: Acute inhalatietoxiciteit, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele 

waarde)
Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

pH: Geen gegevens beschikbaar
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

pH: Geen gegevens beschikbaar
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. (bij inademing).
STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling : Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde 
blootstelling (bij inademing).

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

ARDEX SP 1 
Viscositeit, kinematisch 200 mm²/s (25°C)

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

tolueen (108-88-3)
LC50 vissen 1 5,5 mg/l (96 u, Oncorhynchus kisutch, Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele 

waarde)

butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
LC50 vissen 1 1376 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Pimephales promelas, 

Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)
EC50 Daphnia 1 1328 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia magna, 

Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)
EC50 96h algae (1) 225 mg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)



ARDEX SP 1
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830

6-6-2018 DE - nl 7/10

trimethoxy(methyl)silaan (1185-55-3)
LC50 vissen 1 > 110 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Oncorhynchus mykiss, 

Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele waarde)
EC50 Daphnia 1 > 122 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 8 u, Daphnia magna, 

Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele waarde)
ErC50 (algen) >= 120 mg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 72 u, Pseudokirchneriella 

subcapitata, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

tolueen (108-88-3)
Persistentie en afbreekbaarheid Biologisch afbreekbaar in de bodem. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 2,15 g O₂/g stof
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 2,52 g O₂/g stof
ThZV 3,13 g O₂/g stof
BZV (% van ThOD) 0,69

butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 1,1 - 1,92 g O₂/g stof
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 2,46 g O₂/g stof
ThZV 2,59 g O₂/g stof
BZV (% van ThOD) 0,33 - 0,79

trimethoxy(methyl)silaan (1185-55-3)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.

12.3. Bioaccumulatie

tolueen (108-88-3)
BCF vissen 1 90 (72 u, Leuciscus idus, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)
Log Pow 2,73 (Experimentele waarde, 20 °C)
Bioaccumulatie Weinig vermogen tot bioaccumulatie (BCF < 500).

butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
BCF andere waterorganismen 1 3,16 (BCFWIN, Berekende waarde)
Log Pow 1 (Experimentele waarde, OESO 117: Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water), HPLC-methode, 

25 °C)
Bioaccumulatie Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4).

trimethoxy(methyl)silaan (1185-55-3)
Log Pow 0,7 (QSAR, 20 °C)
Bioaccumulatie Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4).

12.4. Mobiliteit in de bodem

tolueen (108-88-3)
Oppervlaktespanning 27,73 N/m (25 °C)
Ecologie - bodem Weinig vermogen tot adsorptie in bodem.

butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
Oppervlaktespanning 0,07 N/m (20 °C, 1 g/l)
Log Koc 0,388 (log Koc, PCKOCWIN v1.66, Berekende waarde)
Ecologie - bodem Zeer mobiel in de bodem. Kan schadelijk zijn voor plantengroei, bloei en vruchten.

trimethoxy(methyl)silaan (1185-55-3)
Ecologie - bodem Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Component
trimethoxy(methyl)silaan (1185-55-3) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
tolueen (108-88-3) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Inhoud/verpakking afvoeren 

overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselijek verordeningen.
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. De 
overgebleven inhoud verwijderen. De lege verpakking niet verbranden. Niet opensnijden met 
een snijbrander.

Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. VN-nummer
1993 1993 1993 1993 1993
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(tolueen ; 
trimethoxy(methyl)silaan)

FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (tolueen)

Flammable liquid, n.o.s. 
(toluene)

BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(tolueen ; 
trimethoxy(methyl)silaan)

BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(tolueen ; 
trimethoxy(methyl)silaan)

Omschrijving vervoerdocument
UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(tolueen ; 
trimethoxy(methyl)silaan), 
3, II, (D/E)

UN 1993 FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. (toluene), 
3, II

UN 1993 Flammable 
liquid, n.o.s. (toluene), 3, II

UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(tolueen ; 
trimethoxy(methyl)silaan), 
3, II

UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(tolueen ; 
trimethoxy(methyl)silaan), 
3, II

14.3. Transportgevarenklasse(n)
3 3 3 3 3

 
14.4. Verpakkingsgroep
II II II II II
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging : 
Nee

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Classificeringscode (ADR) : F1 
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E2
Transportcategorie (ADR) : 2
Oranje identificatiebord :

Code tunnelbeperking (ADR) : D/E 

- Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG) : 274
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L
Nr. NS (Brand) : F-E
Nr. NS (Verspilling) : S-E

- Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E2
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y341
PCA beperkte hoeveelheid max. netto 
hoeveelheid (IATA)

: 1L 
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PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 5L

- Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : F1 
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E2

- Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID) : F1 
Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E2
Transportcategorie (RID) : 2

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
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
De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de 
criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of 
categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008

tolueen

3(a) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig 
bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en 
met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 
1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F

ARDEX SP 1 - trimethoxy(methyl)silaan - butaan-1-ol; n-butanol - 
tolueen

3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig 
bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en 
met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de 
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een 
narcotische werking, 3.9 en 3.10

ARDEX SP 1 - trimethoxy(methyl)silaan - butaan-1-ol; n-butanol - 
tolueen

3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de 
hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig 
bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1

tolueen

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 
of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare 
vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact 
met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, 
pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van 
categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

tolueen

48. Tolueen tolueen

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
 

Seveso Informatie : P5c Entzündbare Flüssigkeiten Menge 1: 5.000 t / Menge 2:  50.000 t

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) 2, waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
Opslagklasse (LGK) : LGK 3 - Ontvlambare vloeistoffen
12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
 

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:
This product contains only components that have either been pre-registered, are already 
registered, exempt from registration or are not subject to registration according to regulation (EC) 
No. 1907/2006 (REACH) .
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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. Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1
Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorieën 1B
STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

ARDEX SDS EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


