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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm
Stofnaam
EG-Nr
CAS-Nr
Brutoformule
Productgroep

:
:
:
:
:
:

Stof
Bladlood
231-100-4
7439-92-1
Pb
Metalen

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

: Professioneel gebruik
: Dakbedekking

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Wentzel B.V.
Scharenburg 2
1046 BB Amsterdam - Netherlands
T +31 (0)20 4352000
verkoop@wentzel.nl - www.wentzel.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer

: +31 (0)20 4352000

Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Huispostnummer B.00.118
Centrum
PO Box 85500
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het 3508 GA Utrecht
Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) informeert (dieren)artsen, apothekers en andere
professionele hulpverleners over de
mogelijke gezondheidseffecten en
behandelingsmogelijkheden bij
vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag
en nacht bereikbaar, zowel telefonisch als
via internet

Noodnummer

Opmerking

+31 30 274 88 88

Uitsluitend bestemd
om professionele
hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1A

H360FD

Voortplantingstoxiciteit, aanvullende Categorie, effecten op en via lactatie

H362

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1

H372

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Kan schadelijk zijn via borstvoeding. Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel, bloed, nieren) bij langdurige of herhaalde
blootstelling (bij inademing, bij inslikken).
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2.2. Etiketteringselementen
Volgens de EG-richtlijnen of de respectievelijke nationale regelgeving hoeft dit product niet te worden geëtiketteerd.
Etikettering niet van toepassing

2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet in een indeling resulteren

: Lood in massieve vorm of bladvorm geldt niet als significant gevaar voor de gezondheid.
Echter, smelten of operaties waar stof, rook of damp van lood kan ontstaan, kan ertoe
leiden dat lood in het lichaam terechtkomt in een hoeveelheid die gevaarlijk is voor je
gezondheid. Oxidatieproducten (waaronder loodverbindingen) kunnen ook op het oppervlak
van metallisch lood ontstaan.

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

Component
Lood (7439-92-1)

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

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende
eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde
Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605

Component
Lood(7439-92-1)

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH
voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het
hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Naam
CAS-Nr
EG-Nr

: Bladlood
: 7439-92-1
: 231-100-4

Naam

Productidentificatie

Conc.
(% w/w)

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

Lood
(Hoofdbestanddeel)
opgenomen als REACH kandidaat stof

CAS-Nr: 7439-92-1
EG-Nr: 231-100-4
EU Identificatie-Nr: 082-01400-7
REACH-nr: 01-211951322159

≥ 99

Repr. 1A, H360FD
Lact., H362
STOT RE 1, H372

Koper
(Onzuiverheid)

CAS-Nr: 7440-50-8
EG-Nr: 231-159-6

0,01 – 0,1

Niet ingedeeld

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

3.2. Mengsels
Niet van toepassing

31-03-21 (Datum herziening)
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen
EHBO na opname door de mond

: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. NA (mogelijke) blootstelling:
een arts raadplegen.
: Niet van toepassing.
: De huid met overvloedig water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
: Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts
raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen

: Blusmiddelen aanpassen aan omgeving. Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld
water. Zand.
: Geen te mijden blusmiddelen gekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand

: Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.
: Mogelijke vorming van giftige dampen. Loodoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies
Bescherming tijdens brandbestrijding

: Toxische gassen verdunnen met verneveld water. Rekening houden met toxisch bluswater.
Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen.
: Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.
Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures

: Verontreinigde omgeving ventileren. Gevarenzone afbakenen. Overbodig personeel weg
laten gaan. stof, damp, rook niet inademen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen

Noodprocedures

: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Schoonmaakpersoneel uitrusten met
aangepaste bescherming. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter
beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
: De ruimte ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting
Reinigingsmethodes
Overige informatie
31-03-21 (Datum herziening)
01-04-21 (Uitgavedatum)
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6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie rubriek 13 voor wat betreft de
afvalverwijdering na het schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel

Hygiënische maatregelen

: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Zorg voor een goede ventilatie
van de werkplek. stof, damp, rook niet inademen. Bij zwangerschap of borstvoeding
aanraking vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 8 voor wat
betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Afval niet in de gootsteen
lozen. Niet gereinigde, ledige containers behandelen als volle.
: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden
Niet combineerbare stoffen
Hitte- en ontvlammingsbronnen

: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde
plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.
: Sterke basen. Sterke zuren. Sterke oxidatiemiddelen.
: Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Lood (7439-92-1)
EU - Bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (BOEL)
Lokale naam

Inorganic lead and its compounds

BOEL TWA

0,15 mg/m³

Referentie Wetgeving

COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC

EU - Biologische grenswaarde (BLV)
Lokale naam

Lead and its inorganic compounds

BLV

30 µg/100ml Parameter: Pb

Referentie Wetgeving

SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam

Lood

MAC-TGG (OEL TWA)

0,15 mg/m³ (en anorganische loodverbindingen)

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Nederland - Biologische limietwaarden
Lokale naam

Lood en anorganische loodverbindingen

BLV

70 µg/100ml Het loodgehalte in het bloed

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2020

31-03-21 (Datum herziening)
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8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Toezichtsstrategieën
Toezichtsstrategieën

Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het
meten van chemische stoffen.

Biologische monitoring

Ja

Biologische controle methodes

Analyse bloedstalen

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
8.1.4. DNEL en PNEC
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.1. Passende technische maatregelen
Passende technische maatregelen:
Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Beschermende kleding. Handschoenen.
Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril. DIN EN 166
8.2.2.2. Bescherming huid
Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding. CEN : EN 340; EN 369; EN 465
Bescherming van de handen:
Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese
standaardnorm NF EN 374 of equivalent).
Bescherming van de handen
Type

Materiaal

permeatie

Dikte (mm)

Handschoenen

leder, Neopreen rubber
(HNBR)

6 (> 480 minuten)

>0.4

Penetratie

Norm
EN 374

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen. Bij ontoereikende
ventilatie een geschikte adembescherming dragen. EN 143
8.2.2.4. Thermische gevaren
Bescherming tegen thermische gevaren:
Niet vastgesteld.
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8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.
Overige informatie:
Lood in het bloed monitoren:
Start een gecertificeerde controlesysteem dat alle activiteiten ter plaatse dekt.
Definieer een beleid om lood in het bloed van de werknemers regelmatig te monitoren, met inbegrip van verhoogde frequentie bij werknemers die
hun job met een hoog risico doen en bij werknemers met verhoogde niveaus van lood in hun bloed.
Zorg ervoor dat alle werknemers een bloedonderzoek ondergaan vóór ze op het terrein beginnen om te werken.
Stel een "actie level" in dat typisch 5 μg/dL onder de blootstellingslimiet nog veilig is. Als het actieniveau wordt overschreden dan moeten passende
maatregelen worden genomen om verdere verhogingen van het loodniveau in het bloed te voorkomen.
Als de veilige drempel wordt overschreden, ga door of begin met het verbod op overwerk, zorg ervoor dat strikte hygiënische procedures worden
gevolgd, voer gedetailleerde inspecties uit om de juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te controleren, controleer of beroepsmatige
procedures worden gevolgd, verplaats de werknemers naar een werkplek waar blootstelling naar verwachting lager is of verwijder ze allemaal
vanuit de omgeving waar lood voorkomt, verhoog de frequentie van het verzamelen van bloedmonsters om lood te onderzoeken, en blijf frequent
bemonsteren tot er resultaten onder het eerste actieniveau uitkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Molecuulmassa
Geur
Geurdrempelwaarde
Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
Ontvlambaarheid
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Explosiegrenzen
Onderste explosiegrens (OEG)
Bovenste explosiegrens (BEG)
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontbindingstemperatuur
pH
pH-oplossing
Viscositeit, kinematisch
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)
Dampspanning
Dampdruk bij 50 °C
Dichtheid
Relatieve dichtheid
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Deeltjesgrootte
Verdeling van deeltjesgrootte
Vorm van de deeltjes
Aspectverhouding deeltjes
Deeltjesaggregatietoestand
Deeltjesagglomeratietoestand
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes
Deeltjesstofvorming

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vast
Grijs-blauw.
207,2 g/mol
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
326 °C
Niet beschikbaar
> 600 °C
Niet beschikbaar
niet explosief.
Niet oxiderend.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet van toepassing
Water: 3,14 μg/l (pH 7)
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
11,45
Niet van toepassing
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
31-03-21 (Datum herziening)
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9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Extreme hitte kan rook vrijmaken die zware metaaloxiden bevat.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke zuren. Sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
In geval van brand ontstaan gevaarlijke verbrandingsgassen: dampen van lood, loodoxide.

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

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen
Kankerverwekkendheid
Giftigheid voor de voortplanting

: Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. Kan schadelijk zijn via
borstvoeding. (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling

: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. (Gebaseerd op
beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Lood (7439-92-1)
STOT bij herhaalde blootstelling
Gevaar bij inademing

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

11.2. Informatie over andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Bladlood (7439-92-1)
Persistentie en afbreekbaarheid

De methoden voor bepaling van de biologische afbreekbaarheid zijn niet op anorganische
stoffen van toepassing.

12.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Bladlood (7439-92-1)
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

Component
Lood (7439-92-1)

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. Hormoonontregelende eigenschappen
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie

: Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

Aanvullende informatie
Ecologie - afvalstoffen

31-03-21 (Datum herziening)
01-04-21 (Uitgavedatum)

: Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Gevaarlijk afval mag niet gemengd worden met ander afval. Verschillende types van
gevaarlijk afval mogen niet gemengd worden indien dit een risico inhoudt aangaande
vervuiling of indien dit problemen kan doen ontstaan voor de verdere behandeling van het
afval. Gevaarlijk afval moet op een verantwoordelijke manier beheerd worden. Alle
entiteiten die gevaarlijk afval opslaan, transporteren of hanteren nemen de nodige
maatregelen om risico op vervuiling of schade aan mensen of dieren te voorkomen.
Herwinnen/hergebruiken.
: LWCA (Nederland): KGA categorie 05. Lege verpakkingen zullen recycleerd, hergebruikt of
verwijderd worden in overstemming met plaatselijke voorschriften.
: Voorkom lozing in het milieu.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

14.1. VN-nummer of ID-nummer
Niet gereglementeerd

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet gereglementeerd

Niet gereglementeerd

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet gereglementeerd

14.4. Verpakkingsgroep
Niet gereglementeerd

14.5. Milieugevaren
Niet gereglementeerd

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Wegtransport
Niet gereglementeerd
Transport op open zee
Niet gereglementeerd
Luchttransport
Niet gereglementeerd
Transport op binnenlandse wateren
Niet gereglementeerd
Spoorwegvervoer
Niet gereglementeerd

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
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

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)
Referentie code

Applicable on

Vermelding of omschrijving

30.

Bladlood ; Lood

Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als voor de
voortplanting giftige stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk
aanhangsel 5 of 6 zijn opgenomen.

63.

Bladlood ; Lood

Lood en de verbindingen daarvan

Bladlood staat op de REACH Kandidaat lijst
Bevat een stof van de kandidatenlijst van REACH met een concentratie van ≥ 0,1% of met een lagere specifieke limiet: Lood (EC 231-100-4, CAS
7439-92-1)
31-03-21 (Datum herziening)
01-04-21 (Uitgavedatum)
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Bladlood staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH
Bladlood valt niet onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer
van gevaarlijke chemische stoffen.
Bladlood valt niet onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente
organische verontreinigende stoffen
15.1.2. Nationale voorschriften
Nederland
ABM categorie
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Z(2) - afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu
(carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen of toxiciteit)
: De stof is niet aanwezig
: De stof is niet aanwezig
: Bladlood is aanwezig
: Bladlood is aanwezig
: Bladlood is aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen
Rubriek

Gewijzigd item

Wijziging

Vervangt

Toegevoegd

Datum herziening

Toegevoegd

Extra zinnen

Toegevoegd

VIB EU-formaat

Gewijzigd

1.1

Brutoformule

Gewijzigd

1.1

Productvorm

Gewijzigd

1.2

Hoofdgebruikscategorie

Toegevoegd

2.1

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en Toegevoegd
milieueffecten

2.1

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

Toegevoegd

2.2

Niet etiketteringsplichtig

Toegevoegd

2.2

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

Toegevoegd

2.2

Signaalwoord (CLP)

Toegevoegd

2.2

Gevarenpictogrammen (CLP)

Toegevoegd

2.2

Gevarenaanduidingen (CLP)

Toegevoegd

3

Samenstelling en informatie over de
bestanddelen

Gewijzigd

4.1

EHBO algemeen

Toegevoegd

4.1

EHBO na contact met de huid

Toegevoegd

4.1

EHBO na contact met de ogen

Toegevoegd

4.1

EHBO na inademing

Toegevoegd

31-03-21 (Datum herziening)
01-04-21 (Uitgavedatum)
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Vermelding van wijzigingen
Rubriek

Gewijzigd item

Wijziging

4.1

EHBO na opname door de mond

Toegevoegd

5.1

Ongeschikte blusmiddelen

Toegevoegd

5.1

Geschikte blusmiddelen

Toegevoegd

5.2

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand

Gewijzigd

5.2

Brandgevaar

Toegevoegd

5.3

Bescherming tijdens brandbestrijding

Toegevoegd

5.3

Blusinstructies

Toegevoegd

6.1

Noodprocedures

Toegevoegd

6.1

Beschermingsmiddelen

Toegevoegd

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Toegevoegd

6.3

Reinigingsmethodes

Toegevoegd

6.3

Overige informatie

Toegevoegd

6.4

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13)

Toegevoegd

7.1

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig
hanteren van de stof of het mengsel

Toegevoegd

7.1

Hygiënische maatregelen

Toegevoegd

7.2

Hitte- en ontvlammingsbronnen

Toegevoegd

7.2

Opslagvoorwaarden

Toegevoegd

7.2

Niet combineerbare stoffen

Toegevoegd

8.2

Bescherming van de ademhalingswegen

Toegevoegd

8.2

Huid en lichaam bescherming

Toegevoegd

8.2

Bescherming van de handen

Toegevoegd

8.2

Bescherming van de ogen

Toegevoegd

8.2

Persoonlijke beschermingsuitrusting

Gewijzigd

8.2

Passende technische maatregelen

Toegevoegd

8.2

Beperking en controle van de blootstelling van Toegevoegd
het milieu

9.1

Vriespunt

Toegevoegd

9.1

Explosiegrenzen (vol %)

Toegevoegd

9.1

Zelfontbrandingstemperatuur

Toegevoegd

9.1

Vlampunt

Toegevoegd

9.1

Viscositeit, kinematisch

Toegevoegd

9.1

Oplosbaarheid in water

Gewijzigd

12.2

Persistentie en afbreekbaarheid

Gewijzigd

13.1

Aanbevelingen voor afvalverwijdering

Gewijzigd

13.1

Aanvullende informatie

Gewijzigd

13.1

Afvalverwerkingsmethoden

Toegevoegd

31-03-21 (Datum herziening)
01-04-21 (Uitgavedatum)
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Vermelding van wijzigingen
Rubriek

Gewijzigd item

Wijziging

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Toegevoegd

16

Gegevensbronnen

Toegevoegd

16

Afkortingen en acroniemen

Toegevoegd

Opmerkingen

Afkortingen en acroniemen
VIB

Veiligheidsinformatieblad

CLP

Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008

REACH

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen

PBT

Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

zPzB

Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

ADN

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen

ADR

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IATA

Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

RID

Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

LC50

Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

LD50

Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)

CAS

CAS (Chemical Abstracts Service) nummer

EG-nr

EINECS- en ELINCS-number (zie ook EINECS en ELINCS)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische
handelsstoffen)

OEL

Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)

ATE

Acute toxiciteitsschatting

Gegevensbronnen

: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende
Verordening (EU) 2020/878.
: REACH Verklaring:
Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit
Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd
voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer
en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad
werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd
echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van
het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele
aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten
uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de
hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH
Lact.

Voortplantingstoxiciteit, aanvullende Categorie, effecten op en via lactatie

Repr. 1A

Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1A

31-03-21 (Datum herziening)
01-04-21 (Uitgavedatum)
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH
STOT RE 1

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1

H360FD

Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.

H362

Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

H372

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's
De indeling is in overeenstemming met

: NL - Nederland
: ATP 12

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld door: ChemPros B.V. | +31(0)797676006 | info@chemprosbv.nl
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