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Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878
Datum van uitgave: 30/10/2018 Datum herziening: 26/04/2022 Vervangt versie van: 03/09/2020 Versie: 2.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Handelsnaam
Productvorm
Type (Nufarm)
Country (Nufarm)
CA Code (Nufarm)
Oracle Recipe Code (Nufarm)
Item codes

:
:
:
:
:
:
:

Clinic N
Mengsel
Country Specific
Nederland
3P3364
3P3364
100009656;100009636;100009635

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
: Herbicide

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Distributeur
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
4021 Linz - Oostenrijk
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187
Katharina.Krueger@nufarm.com

Distributeur
Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den Ijssel
T +31 10 303 77 55
salesbenelux@nufarm.com - www.nufarm.com/nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer

: +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343
(VergiftungsInformationsZentrale)

Land

Organisatie/Bedrijf

Adres

Noodnummer

Opmerking

Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 88 755 80 00

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]
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2

H411

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

Uitgavedatum: 26/04/2022
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2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)

:

Signaalwoord (CLP)
Gevarenaanduidingen (CLP)
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
EUH zinnen

:
:
:
:

Extra zinnen

GHS09
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.
: SP 1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig
de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de
afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.].

2.3. Andere gevaren
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
Het mengsel bevat geen stoffen die zijn 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 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %..

Component
Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)

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

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]

Glyphosate isopropylamine salt

(CAS-Nr) 38641-94-0
(EG-Nr) 254-056-8

41.5

Aquatic Chronic 2, H411

15.8

Aquatic Chronic 3, H412

Surfactant mixture
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen

Uitgavedatum: 26/04/2022

: Breng het slachtoffer naar de buitenlucht.
: Verontreinigde kleding uittrekken. Verontreinigde kleding reinigen. De huid met overvloedig
water wassen.
: Onmiddellijk met overvloedig water wassen, ook onder de oogleden. Contactlenzen
verwijderen.
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EHBO na opname door de mond

: Onmiddellijk veel water laten drinken. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via
de mond. Niet laten braken zonder medisch advies. In geval van twijfel of indien syptomen
kunnen worden geconstateerd, medische hulp inroepen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten

: Geen 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

: Verneveld water. Droog poeder. Zand. Schuim. Koolstofdioxide.
: sterke waterstraal.

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

: Stikstofoxides. Koolstofoxiden (CO, CO2). Fosforoxides.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding
Overige informatie

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag een onafhankelijk
ademhalingsapparaat.
: Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Beperk de verspreiding
van de blusvloeistoffen (het product kan gevaarlijk zijn voor het milieu).

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen

: Zie hoofdstuk 8.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet lozen in oppervlaktewater of riolering.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes
Overige informatie

: Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, universeel
bindmiddel, silica gel). Gebruik geaarde elektrische/mechanische apparatuur.
: Nooit gemorst materiaal in de originele houders/verpakkingen terugdoen om het later
eventueel te hergebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

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

Uitgavedatum: 26/04/2022

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere
blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of
het werk te verlaten. Buiten bereik van kinderen bewaren.
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden
Opslagtemperatuur

: Bewaren bij kamertemperatuur. In de oorsponkelijke verpakking opslaan.
: -15 – 50 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril met zijkleppen
8.2.2.2. Bescherming van de huid
Huid en lichaam bescherming:
Gebruik kleding die bescherming biedt tegen chemische middelen

Bescherming van de handen:
Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig)
8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ademhalingswegen:
Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN
14387) wordt gedragen
8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Geen aanvullende informatie beschikbaar

Uitgavedatum: 26/04/2022
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Voorkomen
Geur
Geurdrempelwaarde
Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
Ontvlambaarheid
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Explosiegrenzen
Onderste explosiegrens (OEG)
Bovenste explosiegrens (BEG)
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
pH
Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)
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

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

Vloeibaar
bruin.
Concentraat.
Amine-achtig.
Niet beschikbaar
not applicable
Niet beschikbaar
105.3 °C
Niet beschikbaar
niet explosief.
Niet oxiderend.
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
does not flash
440 °C
Niet beschikbaar
4.8 @ 10 g/L
55.556 mm²/s
65 mPa.s @ 21°C
Water: completely miscible
Niet beschikbaar
< -3.2 @ 25°C (Glyphosate)
negligible
Niet beschikbaar
1.17 g/cm³ @ 20°C
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

9.2. Overige informatie
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Gegalvaniseerd staal.

Uitgavedatum: 26/04/2022
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10.4. Te vermijden omstandigheden
No data available.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Gegalvaniseerd staal.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
No data available.

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)
Aanvullende informatie

:
:
:
:

Niet ingedeeld
Niet ingedeeld
Niet ingedeeld
Geen gegevens beschikbaar

Clinic N
LD50 oraal rat

> 5000 mg/kg

LD50 dermaal rat

> 5000 mg/kg

Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)
LD50 oraal rat

> 5000 mg/kg

LD50 dermaal rat

> 5000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

Aanvullende informatie

: Geen huidirritatie
pH: 4.8 @ 10 g/L
: (OECD 404 methode)
konijn
: Lichte oogirritatie
pH: 4.8 @ 10 g/L
: (OECD 405 methode)
konijn
: Veroorzaakt geen overgevoeligheid
: Test method : Buehler Test
Cavia
: Niet ingedeeld
: De gegevens zijn van toepassing op de stof die technisch gezien actief is
: Niet ingedeeld (het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees
Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) en andere regelgevende agentschappen over
de hele wereld (EPA, APVMA, JMPR samen beheerd door FAO en de WHO) hebben
glyfosaat ingedeeld als niet-carcinogeen op een risico gebaseerde evaluatie. Het
Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) heeft glyfosaat ingedeeld
als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens' (Groep 2A) op een gevaren
gebaseerde evaluatie. Zowel EFSA als ECHA hebben in hun respectievelijke beoordeling
de IARC-evaluatie beoordeeld resulterend in een niet-carcinogene indeling van glyfosaat)
: De gegevens zijn van toepassing op de stof die technisch gezien actief is

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing

: Niet ingedeeld

Aanvullende informatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Aanvullende informatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Aanvullende informatie
Mutageniteit in geslachtscellen
Aanvullende informatie
Kankerverwekkendheid

Uitgavedatum: 26/04/2022
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Clinic N
Viscositeit, kinematisch

55.556 mm²/s

11.2. Informatie over andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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
: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Clinic N
LC50 96u vis

> 989 mg/l Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)

LC50 96u vis

> 895 mg/l Cyprinus carpio (Common carp)

EC50 - Andere waterorganismen [1]

676 mg/l Daphnia magna (Water flea), 48h, static test

ErC50 algen

284 mg/l Selenastrum capricornutum (green algae), 72h

ErC50 andere waterplanten

> 150 mg/l Lemna gibba (Duckweed), 7d, semi-static test

NOEC chronisch algen

19.1 mg/l Lemna gibba (Duckweed), 7d, semi-static test

Aanvullende ecotoxicologische gegevens
Toxicity to bees:
LD50 (oral) Apis mellifera (Honey bee) Testing period: 48 h Dose (μg/Species): > 254
LD50 (contact) Apis mellifera (Honey bee) Testing period: 48 h Dose (μg/Species): > 330
Toxicity to earthworms:
LC50 Eisenia fetida (earthworms) Dose: > 1.250 mg/kg Testing period: 14 d
Toxicity to birds:
LC50 Anas platyrhynchos (Mallard duck) Dose: > 5.620 mg/kg Testing period: 5 d
LC50 Colinus virginianus (Bobwhite Quail) Dose: > 5.620 mg/kg Testing period: 5 d

Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)
LC50 96u vis

> 1000 mg/l

EC50 48u schaaldieren

930 mg/l

EC50 72h algae

72.9 mg/l

LD50, vogels

> 2000 mg/kg (tested substance : glyphosate)

LD50, Huidcontact, Apis mellifera (honingbij)

> 100 µg/bee (tested substance : glyphosate)

LD50, oraal, Apis mellifera (honingbij)

> 100 µg/bee (tested substance : glyphosate)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Clinic N
DT50 (Soil)

Uitgavedatum: 26/04/2022
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Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)
Persistentie en afbreekbaarheid

glyfosaat (ISO); N-(fosfonomethyl)glycine. Niet gemakkelijk bioafbreekbaar.

Biodegradatie

DT50 24h (water); 1.041h (soil)

12.3. Bioaccumulatie
Clinic N
Bioconcentratiefactor (BCF REACH)

< 1 Does not bioaccumulate. Test substance: (Glyphosate)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

< -3.2 @ 25°C (Glyphosate)

Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH)

3.16 Estimated

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

< -3.2 glyfosaat (ISO); N-(fosfonomethyl)glycine

12.4. Mobiliteit in de bodem
Clinic N
Koc

884 – 60000 (Glyphosate)

Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)
Mobiliteit in de bodem

Constant of Henry's law (H): 1.82E-17 atm * m3 / mole; 25 ° C; Calculated

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Clinic N
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
Glyphosate isopropylamine salt (38641-94-0)

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
Andere schadelijke effecten

: Geen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

Uitgavedatum: 26/04/2022
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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
Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport

: Niet van toepassing

Landtransport
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
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) 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
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

Uitgavedatum: 26/04/2022

:
:
:
:

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen

RUBRIEK 16: Overige informatie
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Aquatic Chronic 2

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2

Aquatic Chronic 3

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

NUFARM SDS TEMPLATE
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.

Uitgavedatum: 26/04/2022
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