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VEILIG H EIDSINFORMATIE BLAD

volgens verordening (EG) Nr. 1907|àOOG

SDS#: 32024

Datum van de vorige versle: 2015-04-28

COOLELF AUTO SUPRA .37"C

Datum van herziening: 2016-01-'19 Versie 2.07-,
briek 1: IDENTIFIGATIE VAN DE STOF oF HET ÍVIENGSEL EN VAN DE

EN NOOTSC HAP/ONDERN EM I NG

1.í. Productidentificatie

Productbenaming
Nummer
Stof/mengsel

GOOLELF AUTO SUPRA -37"C
EKJ
Mengsel

1.2. Relevant oeïdentific eerd qebruik van de stof oÍ het menq sel en ontraden qebruik

Geiïentificeerd gebruik Antivriesmiddel, Koelmiddel.

í,3. Details betreffende de verstrekker van het ve iliqheidsinÍorm atieblad

Leverancier

E-mailadres

Vo_or vErdere informatie _

Meldpunt

A - TOTAL NEDERLAND N.V
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN Den Haag
NEDERLAND
Tel: +31 (0)70-3í80480
Fax: +31 p')70-3871157

B - TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex
FRANCE
Tél: +33 (0)í 41 35 40 00
Fax: +33 (Ot1 41 35 84 71

A - rm.vbg-msds@total.com

B-HSE
A - rm.vbg-msds@total.com
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B - rm.msds-lubs@total,com

í.4. Telefoonnummêr voor noodqevallen

(0) 800 - 0e96612
(0) 800 - 0996612

Nationaal Vergiftigingen lnformatie centrum (NVIC) : +31(0)30 274 8888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te
informeren bij acute vergiftigingen)

+31
+31
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SDS# = 32O24 COOLELF AUTO SUPRA .37"C

Datum van herziening: 2016-01-19 Versie 2.07

ubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.í. lndeling van de stof of het mengsel

VERORDENING (EG) Nr. 127 212008
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie Rubriek 2.2.

lndeling
Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de verordening (EG) Nr. 127212008
Acute orale toxiciteit - Categorie 4 - (H302)
Specifieke toxicitelt voor doelorgaan (herhaalde blootstelling) - Categorie 2 - (H373)

2.2. Etiketteri ngsele m e nte n

Etikettering volgens

Bevat Monoethyleenglycol

VERORDENING (EG) Nr. 127212o08

Slgnaalwoord
WAARSCHUWNG

Gevarenaanduidingen
H302 - Schadelijk bij inslikken
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veilig heldsaan bevellngen
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of hetetiket ter beschikking houden
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P260 - Stof/rook/gasineve l/damp/spuitnevel n iet i nademen
P264 - Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P314 - Bij onwel voelen een arls raadplegen,

Aanvullende gevarenaandu idingen
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrilgbaar

2.3. Andere gevaren

Fyslsch-chemlsche eigenschappen Verontreinigde vloeren worden uitzonderlijk glad

Mllieu - elgenschappen Mag niet in het milieu vrijkomen.
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA .37'C
Datum van herziening: 2016-01-19

ubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische naam EG.Nr REACH
registrallenummer

CAS-Nr MassaTo GHS Classificatie

Monoeth yleenglycol 203-473-3 01-21 19456816-28 107 -21-1 1-50 (H302)
(H373)

Acute Tox.4
STOT RE 2

Natriu m-2-ethvlhexanoaat 243 283-8 01-21 19979083,31 't9766-89-3 1-2-99 Repr. 2 (H361dl

3.2. Mengsel

Gevaa

Aanvullende aanwljzingen Product op basis van ethyleenglycol. Dit product bevat een goedgekeurde repulsieve stof
die ten doel heeft het gevaar van per ongeluk inslikken te vermijden.

Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze rubrlek, zie Rubriek 16.

ubriek 4: EERSTEH U LPMAATREGELEN

4.1 . Beschriiving van de eerstehulDm aatreqelên

AIgEMeen advles BIJ ERNSTIGE OF BLIJVENDE VERSCHIJNSELEN DIENÏ MEN ONMIDDELLIJK DE
HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP lN ïE ROEPEN, Dit veiligheidsinformatieblad
aan de dienstdoende arts tonen.

Aanraking met de ogen Verwijder alle contactlenzen, Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden.

Aanraking met de huid Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Met zeep en water wassen. Verontreinigde
kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

lnademing ln de frisse lucht brengen. Raadpleeg een arts als het ademen moeilijk blijft gaan.

Inslikken GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

!_.!, Be_l3q-gttilgl_9_qcUg_er_![tg,e_t!elde_9yup_to]:n9ltl! etfe"glql
Aanraking met de ogen Niet geclassificeerd.

Aanraking met de huid Niet geclassificeerd.

lnademlng Niet geclassificeerd, lngeademde dampen in hoge concentraties hebben een verdovend
effect op het centrale zenuwstelsel. Kan depressie van het centrale zenuwstelsel
veroorzaken, met misselijkheid, hoofdpljn, duizeligheid, braken en incoërdinatie,
Verschijnselen na overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid,
misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand.
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA .37'C
Datum van herziening: 2016-01-19 Versie 2.07

lnslikken Schadelijk bij inslikken. lnslikken is het grootste gevaar vanwege de toxiciteit van
ethyleenglycol. Het per ongeluk inslikken kan schadelijk effect hebben op het centraal
zenuwstelsel. Het inslikken wordt gevolgd door verstoring van de spijsvertering
(misselijkheid, braken, buikpijn), vervolgens ataxie, ongecontroleerde stuiptrekkingen,
hoofdpijn, duizelingen, en mogelijk ernstige zenuwstoringen. Dit leidt tot verdoving en
vervolgens tot een coma, soms convulsief. lntoxicatie kan leiden tot een coma, met
metabolische acidose die dodelijk kan zijn.

4.3. Vermelding v a n d e ve re i st e o n q!,$ e t!fi lg_11t g,_{ r Ê9! e v e rz o [g,i n g. 
_g--1"_ 9-p eciale behandeling

Opmerkingen voor de arts Symptomatisch behandelen.

Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Ongeschikte blusmlddelen

Droog chemisch poeder, Kooldioxide (COz). Alcoholbestendig schuim.

Gebruik geen waterstraal, waardoor het vuur kan verspreiden.

Onvolledige verbranding en thermolyse kunnen gassen met verschillende giftigheid
produceren zoalE CO, CO2, verschillende koolwaterstoffen, aldehyden en roet. Deze
kunnen zeer gevaarlijk zijn bij inademing in gesloten ruimten of bij hoge concentratie,

Containers/tanks aÍkoelen met waternevel. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater
moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

!_,?.__-Sp-_elia,lege-v-arendig-_9_99''{qs,tg f of het me sel worden veroorzaakt
au
A

o
N

Specifiek gêvaar

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende ultrusting Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding
voor brandweerlieden

Overige informatie

d

Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
MENGSEL

6.1. Pe voorz smaatro len, beschermingsuitrusting en noodprocedures

Algemene informatie Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Verontreinigde vloeren worden
uitzonderlijk glad. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor voldoende
ventilatie, Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

6.2. Morsingen - Milieuvoorzorg smaatreqelen

Algemene informatie Laat product niet het grondwater verontreinigen. Probeer te voorkomen dat het materiaal
wegvloeit in riool of waterloop. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd
moet de lokale overheid worden ingelicht. Zie sectie 12 voor aanvullende ecologische
informatie.
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SDS#: 32O24 COOLELF AUTO SUPRA .37"C

Datum van herzlening: 2016-01-19
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Versie 2.07

9. 3, W94lwiilq I 9 n !! q t eÍE!e!'r _yg,o1 i tr,q F !0!_n i I L9 r'! t-e i n ! dl g_

Reinigingsmethoden lndammen. Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,
(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor
verwijdering volgens plaatselijke/landeÍijke voorschriften (zie hoofdstuk í 3). ln geschikte en
gesloten containers bewaren voor verwijdering.

6.4. Verwiizi rtg 
" I 3 a t qldg le, r_u pIlg! et

Persoonlijke beschermingsmiddelenZie hooÍdstuk 8 voor meer informatie

Afvalverwerking Zie hoofdstuk'13,

Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzo sm a_4ry_g_e!9q,v_9-o-I-y9_1tige_!g,I!ef ir!"9_

Advies voor veillge hanterlng Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, Voor persoonlijke bescherming zie hoofdstuk 8.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruíken. Dampen of spuitnevel niet inademen
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.

Brand- en explosiepreventie Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit: Tanks, opslag-
en transfer/opvangreservoir aarden.

Hygiënische maatregelen Strenge gezondheidsvoorschriften in acht laten nemen door het personeel dat de kans
loopt om met het product in aanraking te komen, Aanbevolen wordt gereedschap,
apparatuur, werkruimte en kleding regelmatig te reinigen. Handen wassen voor elke
werkonderbreking en direct na gebruik van het product. Gebruik geen aÍbijtmiddel,
oplosmiddel of brandstof. Handen niet afvegen met gebruikte poetslappen. Geen met
producten doordrenkte vodden in de zakken van werkkledij steken.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, waaronder alle !n qse l_'j I e " :!rii C is h qCe"['.
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Technlsche maalregelen/
Opslagomstandigheden

Te vermijden materialen

7.3. Specifiek gebruik

Specifiek gebrulk

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Opslaan in een omwalde ruimle. ln
goed gesloten verpakking bewaren. Bij voorkeur in de originele verpakking bewaren: bij
omschakeling van verpakking dienen alle aanwijzingen op het gevarenetiket, indien
aanwezig, op de nieuwe verpakking te worden aangebracht. Geen gevareneiiketten van de
(ook lege) verpakkingen aftrekken. lnstallaties zodanig ontwerpen dat het per ongeluk
terechtkomen (bijvoorbeeld vanwege defecte afdichting) van productspatten op warme
motordeksels of op elektrische contacten wordi vermeden. Beschermen tegen vorst, hitte
en zonlicht, Tegen vocht beschermen.

Sterke oxidatiemiddelen

Geen gegevens beschikbaar

RubTieK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJ KE
BESCHERMING

Quick-FDS [1 7703-26830-22847-01 9197] - 201 è06-1 I, 07:27:1 1
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA -37"C

Datum van herziening: 2016-01-19 Versie 2.07

8,1, Controleparameters

Blootstell ingslim leten Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

pschrift Zie k 16

Voorspelde concentraties zonder
effect (PNEG)

Q1!, _{qatregelen t5ry !9!eelsing van blootstelling

Beheersinq van-_befq_epsIlê$Se blootstelling

Technische maatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie

N
A

€

N

N

Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de beroepsmatige
blootstellingslimieten. Bij werken in besloten ruimten (ianks, containers, enz.) moet gezorgd
worden voor ademlucht en geschikte beschermingsmiddelen.

ln geval deze stof wordt gebruikt in mengsels wordt aanbevolen eerst de leveranciers van
geschikte beschermingsmiddelen te raadplegen. Deze aanbevelingen zijn toepasselijk voor
het product zoals geleverd.

Versie EUNL

Chemlsche naam Europesê Unie Nederland
Monoeth yleenglycol

107 -21-1
TWA 20 ppm

TWA 52 mg/mr
STEL 40 ppm

STEL 104 mg/m3

Huid"
STEL 104 mg/m3
TWA 52 mg/m:l
TWA 10 mg/m3

Ghemlsche naam Korte term[n,
svstemlsche eÍÍscten

Karte t€rmUn,
olaatselllks êÍfecten

Lange termljn,
svstomischê êffêcten

Lange termfln,
olaatseliike èffêcten

Monoethyleenglycol
107-21-1

í06 mg/kg bw/day
(dermal)

35 mg/m3/8h (inhalation)

Natrium-2-ethylhexa noaa
t

1 9766-89-3

Ghemlsche naam Korte tennfln, Korte termfln,
otfêcten

14 mg/m3 (inhalation)
2 mgikg bw/day (dermal)

termIn,

Monoethyleenglycol
107-21-1

53 mgikg bw/day
(dermal)

7 mglm3l24h (inhalation)

NaÍium-2-ethylhexanoaa
t

1 9766-89-3

3.5 mg/m3 (inhalalion)
1 mg/kg bw/day (dermal)

1 mg/ks bw/dav (oral)

Ghemleche naam Water Sedlment Bodsm Lucht STP Oraal
l\4onoethyleeng lycol

107-21-1
10 mg/l(fw)
1mg/l (mw)
10 mq/l (or)

37 mg/kg dw fw
3.7 mg/kg dw mw

1,53 mg/kg dw 199.5 mg/l

Natrium-2-ethylhexa
noaat

'19766-89-3

0.36 mg/l fw
0.036 mg/l mw
0.493 mg/l or

0.301 mg/kg
sediment dw fw
0,0301 mg/kg

sediment dw mw

0.0579 mg/kg soil
dw

71,7 mgll

Quick-FDs [1 7703-26830-22847-O1 9497] - 201 6-06-19 - 07:27:1 I
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SDS#: 32O24 COOLELF AUTO SUPRA .37'C
Datum van herzienlng: 2016-01-19 Versie 2,07

Bescherming van de
ademhalingsorganen

Bescherming van de ogen

Huld- en lichaamsbeschermlng

Bescherming van de handen

Beheefei!!g van milíeublootg

Algemene lnformatie Laat product niet het grondwater verontreinigen

Geen, bij normaal gebruik. Bij blootstelling aan concentraties boven de blootstellingslimiet
moet toerelkende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen. Als de blootstelling 

-van de medewerkers de grenswaarde in de werkomgeving zou kunnen overschrijden,
draag dan een ademhalingsapparaat conform met EN 140 . Type A/P2. Het gebruik van
ademhalingsapparatuur moet plaatsvinden onder strikte opvolging van de inshucties van de
fabrikant en de voorschriften voor keuze en gebruik.

Bij kans op spatten, draagr. VeiligheÍdsbril met zijkleppen.

Draag geschikte beschermende kleding. Ondoorlatende handschoenen
Veiligheidsschoenen of -laarzen. Kleding met lange mouwen.

Rubberen handschoenen, Nitrilrubber. Neopreen handschoenen, Polyvinylchloride, ln geval
van langdurig contact met het product wordt het aanbevolen handschoenen te dragen die
overeenkomen met EN 420 en EN 374 standaarden die tenminste gedurende 480 minuten
beschermen en tenminste een dikte hebben van tenminste 0,38 mm, Deze waarden zijn
slechts ter indicatie, Het beschermingsniveau wordt verzorgd door het
handschoenmateriaal, de technische karakteristieken, de weerstand tegen chemicaliën
waarmee gewerkt wordt, de juistheid van het gebruik en de vervangingsfrequentie.
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briek 9: FYSIScHE EN cHEMISGHE EIGENSGHAPPEN

9.1. lnformatie ovêr fvsische en chemische basisei genschappen

Voorkomen
KIeur
Fysische loestand @20' C
Geur
Geurdrempelwaarde

doorschijnend
oranje
vloeistof

Kookpunt/kooktrcfect 109 'C
228 "F

Vlampunt

Verdamplngssnelheld
Ontvlambaarheldgrenzen ln lucht
bovenste
onderste

Dampspannlng
Dampdichtheld

licht
Geen gegevens beschíkbaar

Opmerkingen _

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

Eigenschap
pH
SmeltpunU-traject

Waercen_- Methode
8.88.3

Qulck,FDE [1 7703-2683G22847-o1 949/] - 201 6-06-1 I - 07:27:1 1
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA -37"C

Datum van herzlenlng: 2A16-01-19 Versie 2.07

Relatieve dichtheid
Dichtheid
Oplosbaarheld in water
Oplosbaarheld ln andere
oplosmiddelen
logPow
Zelfo ntb ran d in gstem pe ralu u r
Ontledingsternperatuu r
Vlscoslteit, klnematisch
Ontploff in g seigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Kans op gevaarlllke rsacties

9.,,-?-,-.- --o-y,e t ig e tllgrneI-e

Vriespunt

1.0
1000 kg/m3

Niet explosief
Niet van toepassing
Geen gegevens beschikbaar

@15"C
@15"C
oplosbaar
Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

-37 "C
-35 "F

ubriek 10: STABILITEIT EN REAGTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Algemene informatÍe Geen gegevens beschikbaar'

í 0.2. !!_e- nOj p*gh'e, S-t_a_hi I ite it

StabllltEit Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

!0.3, Kgn_q 9-p.gev aarliike reacties

Gevaarlijke reactles Geen bij normale bewerking

í0.4. Te vermii den omstandiqheden

Te vermijden omstandlgheden Warmtebronnen (temperaturen boven het vlampunt), vonken, ontstekingsbronnen,
vlammen, elektrostatische oplading,

í0.5. Chemisch oo elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materlalen Sterke oxidatiemiddelen

í0.6. Gevaarliike ontledinosoroducten

Gevaarlijkeontledingsproducten Geen bij normaal gebruik.

ou
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briek í1: TOXICoLOG SCHE INFORMATIE

11.1 . lnformatie over toxicol effecten

Ac u te tox I c ite I t P laatse I li ke effeclgl|_ Pro_d u_cJnlqtlllalje_

Quick-FDS [1 7703-26830-22A7-01 9497] - 2O1 6-061 I - 07:27:1 1
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA .37'C
Datum van hezienlng: 2016-01-19 Versie 2.07

Aanraking met de huld

Aanraking met de ogen

lnademing

lnslikken

ASCtetp.Xigltei!-::99ggy.9]1s*qvqt-{e_bestanddelen

Senslbilisering

Sensiblllsering

Specifieke effecten

Kankerverwekkendheid
Mutageniteit
Voortplantingstoxiciteil

, Niet geclassificeerd.

, Niet geclassificeerd.

. Niet geclassificeerd. lngeademde dampen in hoge concentraties hebben een verdovend
effect op het centrale zenuwstelsel. Kan depressie van het centrale zenuwstelsel
veroorzaken, met misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, braken en incoórdinatie,
Verschijn selen na overmatige blootstelling zij n d u izeligheid, hoofdpÍjn, moeheid,
misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand.

. Schadelijk bij inslikken. lnslikken ls het grootste gevaar vanwege de toxiciteit van
ethyleenglycol, Het per ongeluk inslikken kan schadelijk eÍfect hebben op het centraal
zenuwstelsel. Het inslikken wordt gevolgd door verstoring van de spijsvertering
(misselljkheid, braken, buikpijn), vervolgens ataxie, ongecontroleerde stuiptrekkingen,
hoofdpijn, duizelingen, en mogelljk ernstige zenuwstoringen. Dit leidt tot verdoving en
vervolgens tot een coma, soms convulsief. lntoxicatie kan leiden tot een coma, met
metabolische acidose die dodelijk kan zijn,

ou
À

ou

Niet geclassificeerd voor overgevoeligheid

Dit product is niet geclassificeerd als carcinogeen.
Dit product is niet als mutagenisch geclassificeerd.
Dit product beantwoordt niet aan de EG classificatiecriteria. Bevat een stof die bewezen of
verdacht reprotoxlsch is.

@

Chemlsche naam LD50 oraal LD50 huld LC50 lnademen
Monoethyleenglycol LDso7712 mlkg Oral (Rat) LD50 > 3500 mglkg Dermal

(Mouse)
LC50(6h) >2.5 mg/l lnhalation

(Rat)
Nahium-2-ethylhexa noaat LD50 2043 mg/kg

4A'l
bw (rat - OECE
)

LDSO > 2000 mg/kg bw (rat -
oEcD 402)

LCo (8h) 0. í 1 mgil (rat - vapour
oEcD 403)

Chemische naam Europese uniê
Natrium-2-eth ylhexanoaat

19766-89-3
Repr. 2 (H361d)

Toxiciteit bij heÉealdeleedlenlns

Subchronische toxlcltelt Geen gegevens beschikbaar.

De gevolgen van blo_otstelllng voor omschreven organsn

De gevolgen van blootstElling voor Geen gegevens beschikbaar.
omschreven organen

Speclfleke doelorgaantoxlcltelt - Kan schade aaí organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
herhaalde blootstelling
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA -37"C
Datum van herzienlng: 2016-01-í9 Versie 2.07

Overlge informatie

Overige informatie Geen gegevens beschikbaar

ubriek í2: ECOLOGISCHE INFORMATIE

I 2.í. Toxiciteit

Niet geclassificeerd.

Acute aquatische toxiciteit - Productinformatle

Afovezigheid van experimentele gegevens.

ACU!q a-qU_al.[S-che tgxiciteit _-- -Gegqve_!--s,-o.yer {e- !g_s_tal_d_CC!Cn -

eh rltlis,she eqqalische_ roxlglte-l! : Productinformatle
Geen gegevens beschikbaar.

9]trpnlesie*assali'slche"-le)llcltsl! -:-:9.sse-v-q-n"c -ery-et--Ce be-slanddelen
Geen gegevens beschikbaar.

Effecten op terrestrische organismen
Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Algemene informatie
Geen gegevens beschikbaar

í2.3. Moqeliike bioaccumulatie

ou
A
€

o

@
5

Á

o

Productínformatle

logPow

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar

Chemische naam Toxiciteit voor algen Toxicileit voor dafnia's en
andere ongewervelde

wateÍdaeren,

Toxiciteit voor vissen Toxiciteit voor
micro.organismen

Monoelhyleenglycol
107-21-1

EC50(48h) >10000 mg/l EC50(48h) >100 mg/l
Daphnia magna (OECD 2021

LC50 (95h) 72860 mgll
(Ph imephales promelas)
Lc50(96h) 18500 mg/l

(Rainbow trout)
Ecso(96h) 6500-1 3000 mg/l
íSelenastrum capricornu luml

Nakium-2-ethylhexanoaat
19766-89-3

LC50 (96h) > 100 mg/l
(Oryzias lalipes - OECD

203\

ns
Ghemlsche naam Pow
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA -37'C
Datum van herzÍening: 2016-01-19 Versie 2.07

- 107-21-1 -1 36

í2.4. Mobiliteit in de bodem

Bodem Gezien de fysisch-chemische eigenschappen verspreidt het product zich in het algemeen in
de bodem.

Lucht Er is een weinig verlies door verdamping.

Water oplosbaar.

í2.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT- en zPzB-beoordellng Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Algemene informatie Geen gegevens beschikbaar

briek í3: INSTRUcTIES vooR VERWIJDERING

I 3.í. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residuen I nlet-gebrulkte Mag niet in het milieu vrijkomen. Niet legen in riool. Verwijderen overeenkomstig de
producten Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen,

Verontreinigde verpakking Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afualverwerkingscentrale voor
hergebruik of verwijdering.

EWC atualnr De volgende afualcodes zijn slechts suggesties:. 16 01 14. Volgens de Europese
afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspeciÍiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes
moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het
product gebruikt is.

ou
Á

c

@

@

ê
q

ubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKINc TOT HET VERVOER

ADR/RID niet gereguleerd

niet gereguleerd

niet geregu{eerd

niet gereguleerd

IMDG/IMO

ICAO/IATA

ADN

ubriek 15: REGELGEVING

Qulck-FDS fi 77A3-26830-22A7-01 94971 - 2A1 GOel I - 07:27:1 1
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SDS#: 32O24 COOLELF AUTO SUPRA -37"C
Datum van herzienlng: 20rc-A1-19

Australië (AICS)
Canada (DSLINDSL)
Europa (EI NECS/ELl NCS/NLP)
Japan (ENCS)
China (IECSC)
Filippijnen (Plccs)
v.s. (TSCA)

Versie 2,07

t !J,. _s"pe_g ltle ke v e i I iglrg i d s- r 9 9to!1 {b e i 4p: g ! milieu lemente n en :wetgeyi!_g y99r de 9!-o_f.of
h_g! n_engge!

Europese Unie

Neem nota van Richtlijn 98l24lEG over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van
chemische agentia op het werk.

I nte rnat iona le
voorra adlijstbn

Verdere informatie

Geen gegevens beschikbaar

15.2. Ghemische veili heidsbeoorde ling

Chemlsche veillgheldsbeoordeling Geen gegevens beschikbaar

! 9_,-9*, I n fc tf_e ! tS gV e t 1 at i 9n {9_,r_9 99 | g 9y! n g

Nederland

. Voorkom het overschrijden van de beroepsmatige blootstellingslimieten (zie hoofdstuk 8).

ubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H.zinnen zoals vermeld In paragraaí 2 en 3
H302 - Schadelijk bij inslikken
H373 - Kan schade aan nieren/ leveri ogen/ hersenen/ spijsverteringswegeni centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling bij inslikken
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

@

A

I

@
6
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r

Quick-FDs ft 77A3-26030-22u7-01 94971 - 201 &06-1 s - 07:27:1 1

Versie EUNL



Pag,na 13 I 14

Y*rsq-

o
5
N
6
I

I
@{

SDS# z 32O24 COOLELF AUTO SUPRA -37"C
Datum van herzlening: 2016-01-19 Versle 2.07-

Afkortingen, acroniemen
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Stof met onbekende of
variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologisch materiaal
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organisatie voor economische co-operatie en ontwikkeling
bw = body weight = lichaamsgewicht
bw/day = body weighVday = lichaamsgewicht per dag
GLP = Good Laboratory Practice - GLP = Goede Laboratorium Praktijken
fw = fresh water = zoet water
mw = marine water = zeewater
or = occasional release = incidenteel vrijkomen
dw = dry weight = droog gewicht
NIOSH = National lnstitute of Occupational Safety and Health = Nationaal Ínstituut voor Veiligheid en Gezondheíd op het Werk
OSHA = Occupational Safety and Health Admini$tration = Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
ACGIH = American Conference of Governmental lndustrial Hygienists = Amerikaanse Conferentie van Gouvermentele lndustriële
Hygiënisten
IARC = lnternational Agency for Research of Cancer = lnternationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker
DNEL = Derived No Effect Level = Afgeleide doses zonder effect
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Voorspelde concentraties zonder effect
LD50 = 50% Lethal Dose = 50% dodelijke dosis - Chemische hoeveelheid in één keer gegeven die de dood van de halve populatie
testdieren veroorzaakt
LC50 = 507o Lethal concentration = 50% dodelijke concentratie - Concentratie van een chemicalie in lucht of water die de dood van
de halve populatie testdieren veroorzaakt
LL = Lethal Loading = Dodelijke last
NOEC = No Observed Effect Concentration = concentratie waarbij geen effect werd waargenomen
NOEL = No Observed Effect Level = niveau waarbij geen eÍfect werd waargenomen
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = niveau waarbij geen schadelijk effect werd waargenomen
EC x = Effect Concentration associated with x% response = de etfectieve concentratie geassocieerd met xoÁ reactie

Opschrift Hoofdstuk 8
ïWA = Time weighted average = TGG(Tijdgewogen gemiddelde) 8uur
STEL = Short term exposure limit = TGG(Tijdgewogen gemiddelde) 15 min
PEL = Permissible exposure limit = Maximaal toelaatbare blootstelling
REL = Recommended exposure limit = Advieswaarde blootstelling
TLV = Threshold Limit Values = Drempelwaarde
+ Sensibilisator *
** Gevarenbenoeming C:
M: Mutageen R:

Huidbenaming
Carcinogeen
ToxÍsch voor de voortplanting

t
o

o
o

Datum van herzlenlng:
Herzieningsnotitie

201 6-01-1 I
*** GeeÍt gewijzigde rubriek aan,

Dit velligheldsinformatleblad is overeenkomstig de €i6sn van de verordening (EG) í907/2000
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SDS#: 32024 COOLELF AUTO SUPRA -37"C
Datum van herzlenlng; 2016-O1-19 Versie 2.07

Dit blad is een aanvulllng op de technische speclficaties, maar vêrvangt deze niet. De lnformatie op dlt blad is gebaseerd
op onze kennls van het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw
verstrekt. De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelflke rislco's, Indlen het product wordt gebruikt voor andere
doelelnden dan waartoe het wErd vervaardlgd. Deze inÍormatie ontheft de gebrulker daarom in geen geval van zfn
verplichting kennis tê nemen van de toepassingsvoorschrlften en hij is derhalve zelf verantwoordelljk voor het nemen
van eventuele voorizorgsmaatregelen, die voor het gebruik zljn voorgeschreven. De vermelding van de weltelijke
voorschrlften ls ultsluitend bedoeld om de gebruiker te wiJzen op zljn verpllchting de noodzakelllke maatregelen te nemen
en hem te helpen aan deze verplichtlng te voldoen, zonder dat hiermee de opsommlng als volledig mag worden
aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overluigen dat buiten de hierbij genoemde verpllchtingen geen andere
voor hem van toepasslng zijn, Geadresseerde moet zlch êrvan vêrgewlssen dat er geên andere verplichtlngen op hem
rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de genoemde.

Einde van het veiligheidsinformatieblad
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