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Symbolen :   
 

 

 
 

           Xi : Irriterend  8 : Bijtende stof 
 
 

 

Verantwoordelijke verdeler :      In geval van nood : 
PYPE PRODUCTS       Antigifcentrum België : 070/245.245 
Bruggestraat 66 
B-8840  STADEN  BELGIUM 
Tel : 0475/65.21.94 – 051/70.09.61 
Fax : 051/70.09.68 
E-mail : info@pypro.be    Website : www.pypro.be     
 
 

 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 
 

Handelsnaam      METANET ACF-03 
Productcode     C. . . . . . 
Identificatie van het product 

- aard van het product   vloeibaar zuur 
- gebruik van het product   verschillende industriële toepassingen o.a. ontroesten, ontkalken 
- identificatie van de onderneming  zie hoofding veiligheidsinformatieblad 

telefoonnummer in geval van nood   zie hoofding veiligheidsinformatieblad 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

 

Stof/preparaat   : Preparaat 
 

Naam bestanddeel CAS nummer % EG nummer/index Classificatie 

Fosforzuur 
 
Citric acid monohydrate 
 
Vetalcohol C8-C10 glucoside 
 
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst 
van de R-zinnen die hierboven worden 
vermeld 

76664-38-2 
 
5949-29-1 
 
… 
 

25-35 
 
1-5 
 
3-10 
 

231-633-2/015-011-00-8 
 
201-089-1/… 
 
500-220-1/… 
 

C; R34                    
 
Xn; R36/37/38                 
 
Xi; R41                  
 
 
 
 

 

 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 

 

Risicozinnen   : R38 : irriterend voor de huid 
Belangrijke risico’s  : veroorzaakt huidirritatie 
Symptonen bij gebruik  
- inademing   : wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden 
- contact met de huid  : irriterend voor de huid 
- contact met de ogen  : direct contact met de ogen kan mogelijk irritatie veroorzaken 
- inname    : buikpijn 
 
 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
 

Eerste hulp maatregelen 
- Inademing:   : het slachtoffer in de frisse lucht brengen, indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. 
- Inslikken:   : de mond spoelen, niet laten braken, naar het ziekenhuis voeren. 
- Huidcontact:  : besmette kleding en schoenen uittrekken, afspoelen met veel water, medische hulp inroepen    
      indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkeld 
- Oogcontact: : onmiddellijk spoelen met veel water, medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. 
- Opmerkingen voor arts:    Geen specifieke behandeling. Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het      
    Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote hoeveelheden   

  ingenomen of geïnhaleerd zijn. 
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
 

Blusmiddelen 

Brandklasse    : Niet brandbaar 
Te gebruiken    : Gebruik bluspoeder, CO2 of waterstraal 
Niet te gebruiken    : Geen bekend 
Speciale blootstellingsrisico’s  : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. 

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident   
te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke  
ongelukken of in geval van onvoldoende training. 

Gevaarlijke thermische ontledingsproducten : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: 
  kooldioxide 
  koolmonoxide 
  fosforoxiden 

Speciale beschermende uitrusting voor : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk  
voor brandweerlieden   ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus   

  werkt  
Speciale voorschriften    : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 
 
 

 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen   : Opruim personeel uitrusten met aangepaste bescherming 

Milieuvoorzorgsmaatregelen  : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact  
  komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende  
  autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of  
  lucht) 

Bij morsen en/of lekkage    : Gemorst produst asap oprujimen met absorberende middelen 
       Resten met veel water aanlengen en wegspoelen 
 
 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 
 

Algemeen  : Vermijd onnodige blootstelling aan het product 
Technische veiligheidsmaatregelen : zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist. 
Opslag    : indien buiten : vaten gesloten houden, beschermen tegen bevriezing -15°C 
Behandeling   : produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid,  

  verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder, de handen en andere blootgestelde  
  huidgedeelten wassen met zachte zeep en warter, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 

Aanbevolen  : Gebruik de oorspronkelijke verpakking. 
 
 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
 

Ademhalingsbescherming : geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien   
   van een aangepaste ventilatie. 
Handbescherming : handschoenen 
Huidbescherming : indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen. 
Oogbescherming : oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven, stofbril of veiligheidsbril 
Inslikken : niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
GrenswaardenBeroepsmatige blootstellingslimieten 
Fosforzuur MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 1/2008). Opmerkingen: bestuurlijke grenswaarde 

MAC-TGG, 15 min.: 2 mg/m³, 0 maal per dienst, 15 minuut/minuten. 
MAC-TGG, 8 uur: 1 mg/m³, 0 maal per dienst, 8 uur. 

 
 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 

Fysische toestand : vloeibaar 
Uitzicht/kleur : helder geel 
Geur : zuur 
pH-waarde in gedistilleerd water : 2.5 – 3.0 
Moleculair gewicht : 101.2 
Beginkookpunt [°C] : ca. 100 °C 
Dichtheid : 1.100 kg/l 
Oplosbaarheid in water : volledig 
Vlampunt [° C] : niet van toepassing. 
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10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
 

Stabiliteit   : Het product is stabiel. Onder normale opslagcondities en bij normaal gebruik vindt geen gevaarlijke 
  polymerisatie plaats. 

Te vermijden stoffen : Basen 

Gevaarlijke reacties : Basen 

Gevaarlijke ontledingsproducten : Fosforoxide 
 
 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Informatie over toxiciteit  : Geen gegevens beschikbaar 
Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar 
 
 
 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Milieueffecten  : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. 
 

Aquatische ecotoxiciteit 
Conclusie/Samenvatting   : Geen gegevens beschikbaar. 
Andere ecologische informatie 
Biologische afbreekbaarheid 
Conclusie/Samenvatting   : Geen gegevens beschikbaar 
LC50-96 Uur – vis [mg/l]  : Geen gegevens beschikbaar 
48 Uur-LC50 – Daphnia magna [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar 
IC50 72h algae [mg/l]  : Geen gegevens beschikbaar 
Persistentie en afbreekbaarheid : biologisch afbreekbaar 
Biologische afbreekbaarheid [%] : >90% EG nr 648/2004 methode : bijlage III, deel A  
Andere schadelijke effecten  : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. 
 

 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

 

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

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 
 

Algemene informatie 
UN nr     : 3264 
G.I. nr    : 80 
Gevaarsetiket(ten)   : 8 
 
 
 
 
 
Proper shipping name   : UN 3264 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Fosforzuur), 8, III, (E)  
 
Vervoer over land 
ARD/RID    : 8 
ARD/RID klasse   : 8 
ADR Verpakkingsgroep  : III 
 
Zeevervoer 
IMO-IMDG code   : Klasse 8 
IMO Verpakkingsgroep  : III 
EMS nr    : F-A S-B 
IMDG Zeevervuiling  : YES ò 
 
Luchtvervoer 
ICAO/IATA   : Packaging instructions cargo : 820 
    : Packaging instructions passenger : 818 
IATA Klasse of divisie  : 8 
IATA Verpakkingsgroep  : III 
VN Verpakkingsgroep  : CIII 
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15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 
 

EU-regelgeving 
Voor de classificatie en etikettering zijn de EU-richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG (inclusief amendementen) gevolgd, waarbij rekening is gehouden 
met het beoogd gebruik van het product. 
 

Gevarensymbool of gevarensymbolen :  
 
 
 
 
       irriterend 
       richtlijn 2006/121/EG – 16/12/2006 
       richtlijn 1907/2006/EG – 18/12/2006 
        
R-zinnen     : R38: irriterend voor de huid 
EG classificatie    : Xi; R38 
S-zinnen     : S2: buiten bereik van kinderen bewaren. 

: S24/25: aanraking met de huid vermijden. 
: S26: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig  
  medisch advies inwinnen. 
: S28: na aanraking met de huid zich onmiddellijk met overvloedig water wassen. 
: S37/39: draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het  
  gezicht. 

Overige      : geen  
 

 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 

 

Andere gegevens    : geen 
Lijst van relevante R-zinnen   : R34- Veroorzaakt brandwonden. 

: R36/37/38 irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
: R41- Gevaar voor ernstig oogletsel. 

 
Volledige tekst van classificaties,  : C - Bijtend 
     : Xi - Irriterend 
 
 
 
 

 

Alle bestanddelen zijn opgesomd in de Europese inventaris.  De bovenvermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis.  Hoewel zij 
het product op technisch gebied en op gebied van veiligheid beschrijven, geven zij geen absolute zekerheid wat de eigenschappen betreft en 
maken zij geen deel uit van een wettelijk geldende overeenkomst.  De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met 
Directief 1907/2006/EG van de Europese Commissie  Voor producten welke geen deel uitmaken van de classificatie volgens de EG-lijsten is dit 
gegevensblad opgesteld op vrijwillige basis. 
Afwijzing van aansprakelijkheid: de informatie in deze MSDS wordt verkregen uit bronnen die, naar het beste weten, betrouwbaar zijn. De 
informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de correctheid.  De condities of 
methoden van hantering, opslag, gebruik of het ontdoen van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel buiten 
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid. Aanspraken voor verliezen, 
beschadiging of onkosten die op welke wijze dan ook kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag het gebruik of het ontdoen van het 
product zullen uitdrukkelijk worden afgewezen. Deze MSDS wordt samengesteld en dient uitsluitend voor dit product. 
Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product is het mogelijk dat deze MSDS niet van toepassing is. 
PYPE PRODUCTS wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. 
Zie TF METANET ACF-03 
 
 

 

Einde van dit document 

 


