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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : DIPP 26 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN 

Productcode : - 

Productgroep : Handelsproduct 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 

over vergiftigingen: 

070 245 245 (gratis, 

24/24), of indien 

onbereikbaar tel. 02 

264 96 30 (normaal 

tarief). 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+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] 

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225   

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319   

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

Innovis 

Ruisbroeksesteenweg 76 

1180 Ukkel 

T +32 (0)2 646 35 21 - F +32 (0)2 646 35 20 

dipp@dipp.eu - www.dipp.eu 

mailto:dipp@dipp.eu
www.dipp.eu
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2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevaarlijke bestanddelen : ethanol; ethylalcohol 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. 

P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 

P370+P378 - In geval van brand: Blussen met zand. 

P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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] 

ethanol; ethylalcohol (CAS-Nr) 64-17-5 

(EG-Nr) 200-578-6 

(EU Identificatie-Nr) 603-002-00-5 

(REACH-nr) 01-2119457610-43 

≥ 70 – < 80 Flam. Liq. 2, H225 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

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

EHBO na contact met de huid : Bij huidirritatie: een arts raadplegen. De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid 

wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. 

EHBO na contact met de ogen : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk; blijven spoelen. 

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 

brengen. 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : droog chemisch poeder, alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2). 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

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

Brandgevaar : Geen brandgevaar. 

Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar. 

Reactiviteit in geval van vuur : Het product is niet explosief. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. 

Blusinstructies : Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale 

gebruiksomstandigheden. 

Noodprocedures : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. De dampen niet inademen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters. 

Noodprocedures : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Verhinder binnendringing van de stof in 

de riolering, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk is. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen. 

Reinigingsmethodes : Verontreinigde oppervlakken reinigen met overvloedig water. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 

brengen. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

Hanteringstemperatuur : 0 – 40 °C 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

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

Technische maatregelen : Opslaan in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van hitte. 

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde 

plaats verwijderd van : Lange blootstelling aan zonlicht. 

Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Warmtebronnen. 

Maximale opslagduur : 2 jaar 
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Opslagtemperatuur : 0 – 40 °C 

Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen hitte. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren. 

Verpakkingsmateriaal : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde 

plaats verwijderd van brandbare stoffen. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Alcool éthylique # Ethanol 

Grenswaarde (mg/m³) 1907 mg/m³ 

Grenswaarde (ppm) 1000 ppm 

Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. 

 

Beperking van de blootstelling van de consument: 

De stof is niet geklassificeerd als gevaarlijk voor de mens of voor het milieu. Het is niet PBT of vPvB zodat geen blootstellings beoordeling of 

karakterisering van het risico is vereist. Voor werken waar een interventie van werkers is vereist, moet de stof behandeld worden in 

overeenstemming met goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Voorkomen : Clear, colorless liquid. 

Kleur : Kleurloos. 

Geur : Geurloos. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : 7,5 

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 0,915 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
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Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Geen specifieke gegevens. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen gegevens beschikbaar. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Tegen zonlicht beschermen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Brandbare stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij kamertemperatuur zijn geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 7,5 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: 7,5 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 

 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 

gezondheid en mogelijke symptomen 

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de 

lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. 
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Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Niet snel afbreekbaar 

 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

LC50 vissen 1 13000 mg/l 

EC50 Daphnia 1 12340 mg/l 

EC50 72h algae 1 275 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

DIPP 26 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN  

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

DIPP 26 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN  

Bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie. 

 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 

Bioaccumulatie Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

ethanol; ethylalcohol (64-17-5) 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. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: een onderneming die geautoriseerd is om gevaarlijk afval te hanteren of een centrum dat 

geautoriseerd is gevaarlijk afval te verzamelen, met uitzondering van gereinigde lege 

verpakkingen, die als gewoon afval kunnen worden weggegooid. Op een veilige manier 

opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 



DIPP 26 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN 
Veiligheidsinformatieblad  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

 

   

24/08/2018 (Versie: 1.2) NL (Nederlands) 7/8 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

UN 1170 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1170 ETHANOL 

(ETHYLALCOHOL), 3, II, 

(D/E) 

 

Niet van toepassing 

 

Niet van toepassing 

 

Niet van toepassing 

 

Niet van toepassing 

 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

3 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

II Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 

Classificeringscode (ADR)  : F1  

Bijzondere bepaling (ADR) : 144, 601 

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E2 

Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, R001 

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 

verpakking (ADR) 

: MP19  

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 

(ADR) 

: T4 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 

bulkcontainers (ADR) 

: TP1 

Tankcode (ADR) : LGBF 

Voertuig voor vervoer van tanks : FL 

Transportcategorie (ADR) : 2 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - 

Behandeling (ADR) 

: S2, S20 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 33  

Oranje identificatiebord : 

 

Code tunnelbeperking (ADR) : D/E  

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

Luchttransport 

Niet van toepassing 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 
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Spoorwegvervoer 

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 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 

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 

concerning the export and import of hazardous chemicals. 

Substance(s) are not subject to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic 

pollutants and amending Directive 79/117/EEC. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

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

Flam. Liq. 2 H225 

Eye Irrit. 2 H319 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

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. 


