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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel  en van de vennootschap/onderneming 
 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : ARBRE MAGIQUE POP EXOTIC 

Productcode : PY-61236 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Gebruik van de stof of het mengsel : Auto luchtverfrisser 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het vei ligheidsinformatieblad 

Leverancier 
TAVOLA S.p.A. 
Via Bernardino Verro 35 
20141 Milano - ITALIA 
T +39 02 844731 - F +39 02 8465461 
info@tavola.it 

Distributeur 
AUTO SPORT Diffusion S.A. 
28, rue Béatrix de Bourbon 
L-1225 Luxembourg 
T + 352 44 27 87-1 - F + 352 44 27 87-40 

  

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land  Organisatie/Bedrijf  Adres  Noodnummer  Opmerking  
Nederland Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum 
(Uitsluitend bestemd omartsen 
te informeren bij accidentele 
vergiftigingen) 

Heidelberglaan 100 
3584 CX Utrecht 

+31 30 274 88 88 - 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

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

Aquatic Chronic 3 H412   
    

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 

 
 

 
  

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieue ffecten 

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

 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Signaalwoord (CLP) : - 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden 
P273 - Voorkom lozing in het milieu 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving 

EUH zinnen : EUH208 - Bevat Citronellol(CAS106-22-9), 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-
inden-4-one(CAS33704-61-9). Kan een allergische reactie veroorzaken 

 
 

   
 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de best anddelen 
 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsels 
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Naam Productidentificatie  % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Undecaan-4-olide 
 

(CAS-Nr) 104-67-6 
(EG-Nr) 203-225-4 

2,1 - 3 Aquatic Chronic 3, H412 

2-tert-butylcyclohexylacetaat  
 

(CAS-Nr) 88-41-5 
(EG-Nr) 201-828-7 

2,1 - 3 Aquatic Chronic 2, H411 

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl Acetaat  (CAS-Nr) 54830-99-8 
(EG-Nr) 259-367-2 

2,1 - 3 Aquatic Chronic 3, H412 

3-methyl-5-fenylpentanol 
 

(CAS-Nr) 55066-48-3 
(EG-Nr) 259-461-3 

0,9 - 1,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 2, H373 

α,α-dimethylacetaat  (CAS-Nr) 151-05-3 
(EG-Nr) 205-781-3 

0,9 - 1,5 Aquatic Chronic 3, H412 

een mengsel van: (E)-oxacyclohexadec-12-een-2-on/(E)-
oxacyclohexadec-13-een-2-on/a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-
een-2-on en b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-een-2-on 
 

(CAS-Nr) 34902-57-3, 111879-80-2 
(EG-Nr) 422-320-3 
(EU-Identificatienummer) 606-092-00-4 
(REACH-nr) 01-0000016883-62 

0,3 - 0,9 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

vinylacetaat 
 

(CAS-Nr) 108-05-4 
(EG-Nr) 203-545-4 
(EU-Identificatienummer) 607-023-00-0 
(REACH-nr) 01-2119471301-50 

0,07 - 0,7 Flam. Liq. 2, H225 
Carc. 2, H351 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT SE 3, H335 

Citronellol 
 

(CAS-Nr) 106-22-9 
(EG-Nr) 203-375-0 
(REACH-nr) 01-2119453995-23 

0,5 - 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1B, H317 

1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-indeen-4-on  (CAS-Nr) 33704-61-9 
(EG-Nr) 251-649-3 

0,15 - 0,3 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

 
 
 
 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
  
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij 
stoornissen: Medisch advies vragen. 

EHBO na contact met de huid : Als voorzorgsmaatregel wassen met water en zeep. 

EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. 

EHBO na opname door de mond : Uit voorzorg veel water laten drinken. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen e n effecten 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Risico op thermische brandwonden bij contact met het gesmolten product. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medis che verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Kooldioxide (CO2). Droog poeder. Voor een grote brand: Verneveld water. 
Schuim. 

 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengs el worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Tijdens de verbranding: Mogelijke vorming van giftige dampen. vinylacetaat. Azijnzuur. 
Koolstofoxiden (CO, CO2). 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

Overige informatie : Bluswater niet in het milieu lozen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkome n van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, bescherming smiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Zorg voor een adequate ventilatie. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : 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". 
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6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet lozen  in oppervlaktewater of riolering. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materia al 

Voor insluiting : Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in een geschikte 
container doen voor verwijdering. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

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 

: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Hygiënische maatregelen : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. Na hantering van dit product 
altijd handen wassen. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbeg rip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Vereist geen specifieke of bijzondere technische maatregelen. 

Opslagvoorwaarden : In een droge en koele plaats opslaan. 

Onverenigbare materialen : Oxiderende stoffen. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

vinylacetaat (108 -05-4) 
EU Lokale naam Vinyl acetate 

EU IOELV TWA (mg/m³) 17,6 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 5 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 35,2 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 10 ppm 

EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Nederland Lokale naam Vinylacetaat 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 18 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 36 mg/m³ 

Nederland Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2015 
 

 
 

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor voldoende ventilatie. 
   

Bescherming handen: 

Beschermende handschoenen. Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de fabrikant 
 

Bescherming van de ogen: 

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 
  

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:  

Niet lozen  in oppervlaktewater of riolering. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseig enschappen 

Fysische toestand : Vaste stof 
  

Kleur : Rood. 
  

Geur : Geen gegevens beschikbaar 
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Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Niet van toepassing 
  

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : Niet van toepassing 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oplosbaarheid : Water: Onoplosbaar 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 
  

Viscositeit, dynamisch : Niet van toepassing 
  

Ontploffingseigenschappen : niet explosief. 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing 
 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Voor zover bekend, levert het produkt geen specifiek gevaar op. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Onder normale gebruiksomstandigheden geen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxidatieve stoffen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

α,α-dimethylacetaat (151-05-3) 
LD50 oraal rat 3300 mg/kg 

 

Citronellol (106 -22-9) 
LD50 oraal rat 3450 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 2650 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

pH: Niet van toepassing 
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Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

pH: Niet van toepassing 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan) 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen) 
 

  
 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

 

een mengsel van: (E) -oxacyclohexadec -12-een-2-on/(E)-oxacyclohexadec -13-een-2-on/a) (Z)-oxacyclohexadec -(12)-een-2-on en b) (Z) -
oxacyclohexadec-(13)-een-2-on (34902-57-3, 111879-8 0-2) 
LC50 vissen > 0,803 mg/l/48u 

EC50 Daphnia > 0,96 mg/l/24u 
 

Citronellol (106 -22-9) 
LC50 vissen 14,66 mg/l/96u (Leuciscus idus) 

EC50 Daphnia 17,48 mg/l/48u (Daphnia magna) 

ErC50 (algen) 2,4 mg/l/72u  (Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (acuut) 4,6 mg/l/96u (Leuciscus idus) 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

ARBRE MAGIQUE POP EXOTIC   
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

 

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 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Verwijderen conform de van toepassing zijnde plaatselijke voorschriften. 

EURAL-code : 07 02 13 - kunststofafval 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervo er 
 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA 
 

ADR  IMDG IATA  
14.1. VN-nummer  
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglemente n van de VN  
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n)  
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 



ARBRE MAGIQUE POP EXOTIC 
Veiligheidsinformatieblad 
 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

27-7-2017 NL (Nederlands)  6/7 
 

ADR  IMDG IATA  
14.4. Verpakkingsgroep  
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren  
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

- Landtransport 
  

Niet van toepassing 

- Transport op open zee 
  

Niet van toepassing 

- Luchttransport 
  

Niet van toepassing 
 

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 mili eureglementen en -wetgeving voor de stof of het men gsel 

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 

 
 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 
 

 
 

Nederland  

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 

Afkortingen en acroniemen: 

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

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 
 

Gegevensbronnen : Veiligheidsinformatieblad van de leveranciers. 

Overige informatie : Veiligheidsinformatieblad geredigerend door : LISAM SERVICES - TELEGIS 
17 rue de la Couture F-60400 Passel 
www.lisam-telegis.fr. 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 



ARBRE MAGIQUE POP EXOTIC 
Veiligheidsinformatieblad 
 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

27-7-2017 NL (Nederlands)  7/7 
 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

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, irritatie van de luchtwegen 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 

H302 Schadelijk bij inslikken 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H332 Schadelijk bij inademing 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

EUH208 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken 
 

Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 
[CLP]:  

Aquatic Chronic 3 H412 Berekeningsmethode 
 

 

 
 
VIB EU (REACH bijlage II) 
 
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. 
 


