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Risico’s en veiligheidsmaatregelen 
vluchtige oplosmiddelen

Oplosmiddelen zijn vluchtige (makkelijk verdampende) 
organische stoffen (VOS) waarin andere stoffen oplossen.  

Tolueen, terpentine, white spirit, xyleen, thinner, 
wasbenzine, ether en alcoholen (ethanol, butanol, MEK) zijn 
voorbeelden van oplosmiddelen.

In de glasbranche zijn oplosmiddelen de grootste 
vertegenwoordigers van gevaarlijke stoffen en komen 
ze in relatief veel gevaarlijke producten voor. Ze zitten 
bijvoorbeeld in snijolie, verven, lakken, beitsen, coatings, 
verdunners, ontvetters, lijmen en schoonmaakmiddelen. 
Aan deze middelen worden oplosmiddelen om diverse 
redenen toegevoegd. Oplosmiddelen in verven hebben 
bijvoorbeeld de volgende functies:

• Het oplossen van het bindmiddel of andere 
bestanddelen

• Het verdunnen van verf, zodat deze verwerkt kan 
worden

• Het onderling laten mengen van verfbestanddelen

• Het zorgen voor een snelle droging

• Het vertragen van de droging (bij watergedragen verf)

• Het verbeteren van de vloei van het verf

• Het verbeteren van de indringing in de ondergrond. 

• Het aaneen laten vloeien van deeltjes bindmiddel in 
watergedragen verf

Met name de volgende werkzaamheden in de 
vlakglasbranche leveren een risico op blootstelling aan 
vluchtige oplosmiddelen op als onvoldoende beschermende 
maatregelen worden genomen:

• Het aanbrengen van waterafstotende coatings op 
glas door de aanwezigheid van oplosmiddelen in de 
waterafstotende coatings

• Het verven of beschilderen van glas of het coderen van 
afstandhouders door de aanwezigheid van oplosmidelen 
en veel verven en inkten

• Het reinigen van glas met behulp van glasreinigers 
door de aanwezigheid van oplosmiddelen in de 
glasreinigers. 

• Bij het ontvetten / reinigen van machines 
door de aanwezigheid van oplosmiddelen in de 
reinigingsmiddelen.

gevaren oplosmiddelen
Oplosmiddelen komen in het lichaam terecht door het 
spijsverteringskanaal (inslikken), via de huid (door morsen) 
en door het inhaleren van de dampen. Oplosmiddelen zijn 
met name gevaarlijk als ze in worden geademd of op de 
huid komen, inslikken is niet erg waarschijnlijk. Dampen 
van oplosmiddelen werken prikkelend op de neus. Sommige 
oplosmiddelen zijn schadelijk voor organen zoals de lever, 
nieren of het hart. Daarbij zijn de meeste oplosmiddelen 
erg brandbaar. De belangrijkste nadelige gevolgen hebben 
oplosmiddelen op de hersenen, het zenuwstelsel en de 
huid. 

Bij het incidenteel en kortdurend gebruik van lage 
concentraties oplosmiddelen is het risico op schade aan de 
hersenen gering. Schade aan de huid kan wel bij incidenteel 
gebruik optreden.

De meest voorkomende gevaren van vluchtige organische 
oplosmiddelen (VOS) zijn: 
a. de lichte ontvlambaarheid, 
b. de ontvettende werking op de huid, 
c. irritaties aan de ogen, 
d. de problemen die inademing met zich mee kan brengen en 
e. problemen door mogelijk inslikken. 

a. Lichte ontvlambaarheid

Veel vluchtige organische oplosmiddelen hebben een 
vlampunt van minder dan 21˚C. Ze worden daarom 
geclassificeerd als zeer licht ontvlambaar. De dampen van 
oplosmiddelen kunnen explosief zijn. In een aantal gevallen 
valt het werken met en de opslag van oplosmiddelen 
onder de ATEX-richtlijnen. Deze richtlijnen worden in deze 
catalogus niet behandeld.

b. Huidcontact 
Oplosmiddelen zijn goede ontvetters. Als er geen 
handschoenen worden gebruikt wordt ook de vettige, 
beschermende laag op de handen opgelost. Het gevolg 
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is dat de huid gevoelig wordt voor ontstekingen. Bij 
veelvuldig onbeschermd gebruik kunnen ook allergische 
reacties en eczeem ontstaan. Sommige oplosmiddelen 
worden goed door de huid opgenomen en komen zo, net 
als bij inademing, in het bloed terecht. Een remedie is het 
gebruik van geschikte chemicaliënhandschoenen en dito 
handcrème.

c. Irritaties aan de ogen

Spatten van oplosmiddelen in de ogen kunnen bijzonder 
pijnlijk zijn. Wanneer dit optreedt moet langdurig gespoeld 
worden met lauw water, zo nodig moet een arts worden 
geraadpleegd. Een remedie is het gebruik van een goede 
chemicaliënbril bij het verwerken van oplosmiddelen. Bij 
blootstelling aan oplosmiddeldampen treden vaak irritaties 
op aan de ogen. Vooral voor dragers van contactlenzen kan 
dit bijzonder hinderlijk zijn. Na een tijdje in de frisse lucht 
verdwijnen de problemen weer.

d. Inademing 
De meeste gevaren van oplosmiddelen zijn te duchten bij 
inademing van te hoge concentraties oplosmiddeldampen. 
Met de ingeademde lucht komen de oplosmiddeldampen 
via de longen in de bloedbaan terecht.

e. Inslikken

Het inslikken van oplosmiddelen zal veelal per ongeluk 
gebeuren. In vrijwel alle gevallen is het spoelen van de 
mond een eerste stap, gevolgd door het inroepen van 
medische hulp. Het opwekken van braken wordt sterk 
afgeraden, om te voorkomen dat de oplosmiddelen in de 
longen terecht komen.

Wat doen oplosmiddelen met het lichaam,
Oplosmiddelen hebben giftige (neurotoxische) 
eigenschappen. Eenmaal in het menselijk lichaam kunnen 
ze het zenuwstelsel beschadigen. De hersenen zijn het 
meest gevoelig voor oplosmiddelen. Een vergiftiging door 
vluchtige oplosmiddelen kan op 2 manieren plaatsvinden

1. acute vergiftiging 
Blootstelling aan teveel oplosmiddelen – door 

bijvoorbeeld een onvoldoende geventileerde ruimte 
– kan leiden tot misselijkheid, maagpijn, duizeligheid 
hoofdpijn, slaperigheid en hartkloppingen. Deze 
acute vergiftiging stopt als het slachtoffer uit de 
verontreinigde ruimte wordt gehaald. Daarnaast 
hebben oplosmiddelen een ontvettende werking, 
waardoor het bij contact met de huid tot een 
gebarsten, droge en pijnlijke huid kan leiden. 

Gebruik terpentine of een ander oplosmiddel nooit om 

de handen te wassen 

2. Chronische vergiftiging 
Bij een regelmatige blootstelling aan vluchtige 
oplosmiddelen kan er blijvende en onherstelbare 
schade aan het zenuwstelsel ontstaan. Deze 
onherstelbare schade wordt ook wel OPS (Organisch 
Psycho Syndroom), of Chronische Toxische 
Encephalopathie (CTE) genoemd. In de volksmond 
wordt het ook wel de schildersziekte genoemd omdat 
deze ziekte met name wordt geassocieerd met 
schilders en spuiters. Bij herhaaldelijk blootstelling 
van de huid aan oplosmiddelen kunnen ontstekingen 
ontstaan, welke zich veelal uiten in een vorm van 
eczeem; roodheid, jeuk, pijn, blaasjes en/of kloofjes. 

Bij regelmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen 
kan men blijvende schade aan het zenuwstelsel oplopen. 
Mensen die lijden aan het OPS:

• zijn vaak verward;

• kunnen zich slecht oriënteren in ruimte en tijd;

• kunnen hun aandacht niet lang op iets richten;

• kunnen slecht samenwerken en onthouden;

• hebben een gebrek aan logica; 
hebben een verstoring van het bewustzijn;

• hebben waarnemingsstoornissen;

• hebben (soms) last van snelle wisseling van stemming 
of persoonlijkheid.

• hebben (soms) last van extreme 
vermoeidheidverschijnselen

• hebben last met het kortetermijngeheugen.
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Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 2.500 ernstige 

OPS-slachtoffers. Bij elkaar zijn er ongeveer 500.000 

werknemers die dagelijks met oplosmiddelen in 

aanraking komen.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat oplosmiddelen schadelijk 
kunnen zijn voor de voortplanting en/of het ongeboren kind. 
Van een aantal oplosmiddelen is dit al bewezen (tolueen, 
xyleen, ethanol), anderen staan nog onder verdenking. 

Wettelijke bepalingen oplosmiddelen
Onder vluchtige organische stoffen worden verstaan:

Organische verbindingen en mengsels hiervan, die bij 
293,15 K een dampspanning hebben van ten minste 
0,01 kPa dan wel een overeenkomstige vluchtigheid bij de 
specifieke gebruiksomstandigheden.

Wettelijke grenswaarden veel voorkomende 

oplosmiddelen

Aceton  1210 mg/m³ TGG 8 uur
  2420 mg/m³ TGG 15 minuten
Ethanol  260 mg/m³ TGG 8 uur ;H 
  1900 mg/m³ TGG 15 minuten ;H
Butanol  45 mg/m³ TGG 15 minuten
2-Butanon (MEK)  590 mg/m³ TGG 8 uur ;H 
  900 mg/m³ TGG 15min ;H
Isopropylalcohol  Geen
Dimethylether  950 mg/m³ TGG 8 uur 
  1500 mg/m³ TGG 15 minuten
Tolueen:   50 mg/m³ TGG 8 uur
   384 mg/m³ TGG 15 minuten
Xyleen  10mg/mg³ TGG 8 uur;H / 
  442 mg/m³ TGG 15 minuten ;H
Aangezien dampen van oplosmiddelen in de 
Veiligheidsinformatiebladen veelal worden uitgedrukt 
in PPM (parts per million), is het handig van de meest 
voorkomende stoffen te weten hoe PPM kunnen worden 
omgerekend.

omrekentabel voor concentraties 
oplosmiddeldamp in lucht: 
(dit is voor elke stof anders!)

100 mg/m³ = 100 ppm = omrekenfactor van mg/
m³ naar ppm 

Aceton ca. 42 ppm ca. 237 mg/m³ ca. 0,42
Ethanol ca. 50 ppm ca. 200 mg/m³ ca. 0,50 
Isopropylalcohol ca. 38 ppm ca. 250 mg/m³ ca. 0,38 
2-Butanon (MEK) ca. 34 ppm ca. 295 mg/m³ ca. 0,34 

In het Arbobesluit is een aantal specifieke regels 
opgenomen om het werken met producten die veel 
oplosmiddelen bevatten te beperken. Als wordt gewerkt 
met oplosmiddelen, dient men altijd te beoordelen of het 
vervangen er van mogelijk is. 

Benzeen is een oplosmiddel dat tevens is geclassificeerd 
als kankerverwekkend. Benzeen wordt niet meer gebruikt 
en het is ook verboden om te gebruikenn. Daarnaast 
zijn ook de oplosmiddelen tolueen en xyleen verdacht 
kankerverwekkend. Extra voorzichtigheid is geboden.

Ethanol (ethylalcohol) heeft door de Nederlandse overheid, op 
basis van een rapport van de Gezondheidsraad over alcohol, 
het predikaat kankerverwekkende stof gekregen. De grens 
voor maximale blootstelling (MAC-waarde of grenswaarde) 
aan ethanol is daarom recent fors verlaagd. De gemiddelde 
8-uursblootstelling is uitgekomen op 260 mg/m3 en de 
STEL/15-minuten waarde is gelegd bij 1900 mg/m3.
De Europese Unie zal meer inzetten op het verminderen 
van het gebruik van kankerverwekkende middelen. 

Voor het werken met kankerverwekkende stoffen 
gelden strikte regels. Deze regels zijn opgenomen in 
het Arbobesluit Afdeling 2. Aanvullende voorschriften 
kankerverwekkende of mutagene stoffen en 
kankerverwekkende processen.

veilig werken met oplosmiddelen
Maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie
1. De beste veiligheidsmaatregel is het werken met 

producten waarin geen vluchtige oplosmiddelen zijn 
verwerkt, bijvoorbeeld producten waarin water als 
oplosmiddel is gebruikt of het gebruik van een product 
waarin een minder schadelijk vluchtig oplosmiddel in is 
gebruikt. 
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 Treed in overleg met uw leverancier over vervangende 
mogelijkheden. Uw brancheorganisatie of uw 
arbodienst kan u hier mogelijk bij ondersteunen.

2. Bij het werken met oplosmiddelen is het van belang dat 
er voldoende wordt geventileerd. Dit kan natuurlijke 
ventilatie zijn door het openen van ramen en deuren, 
maar ook een mechanische ventilatie of afzuiging. 
De vastgestelde grenswaarden mogen niet worden 
overschreden.

 a. Verminder de blootstelling aan oplosmiddelen. 
Voorkom dat medewerkers veelvuldig in aanraking 
komen met oplosmiddelen en beperk de hoeveelheid 
op de werkvloer tot maximaal de dagvoorraad. Zorg 
ervoor dat verpakkingen en goede staat zijn en na 
gebruik direct worden gesloten. Giet oplosmiddelen 
niet over in bijvoorbeeld een spa fles, maar houdt 
het altijd in de originele verpakking. 

3. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
als de grenswaarden worden overschreden of als   
het niet duidelijk is of de grenswaarden worden  
overschreden. Gebruik de volgende  
beschermingsmiddelen:
a. Half- of volgelaatsmasker met gasfilter type A2, 

herkenbaar aan de bruine kleur. 
b. Handschoenen van nitrilrubber en beschermende 

kleding
c. Oogbescherming

aWaRe
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft het initiatief genomen om de AWARE-code in te 
voeren. ‘AWARE’ staat voor ‘Adequate Warning and Air 
REquirement’. De AWARE-code is een tweecijferige code 
voor coatings en reinigings- en verdunningsproducten. 
Het eerste cijfer geeft weer hoeveel luchtverversing 
nodig is om veilig te kunnen werken. Dit wordt berekend 
aan de hand van de hoeveelheid oplosmiddelen in het 
product, hun grenswaarden en hun vluchtigheid. Hoe 
hoger de ventilatiebehoefte, hoe meer risico’s aan 
het product kleven. Het tweede cijfer geeft aan welke 
gevaareigenschappen de stoffen in het product verder nog 
hebben. De gevaarlijkste stoffen hebben het hoogste cijfer 
(Romeinse letters van I tot V).

De code helpt bedrijven om die middelen te kiezen die de 
minste risico’s opleveren voor degenen die ermee werken. 
Hoe lager de codegetallen, des te veiliger het product. Klik 
hier voor meer informatie over AWARE.
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International Chemical Safety Cards (geen formele status, geldig op 10-8-2010)

METHYLETHYLKETON (MEK)                                                                                 ICSC: 0179

ICSC nr: 0179 
CAS nr: 78-93-3 
RTECS nr: EL6475000 
VN nr : 1193 
EG nr : 606-002-00-3 
25.03.1998 Goedgekeurd in vergadering van 
experten

Ethylmethylketon 
2-Butanon 

MEK 
Methylaceton 

C4H8O / CH3COCH2CH3 
Molecuulmassa: 72.1

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Zeer ontvlambaar. GEEN open vuur, GEEN vonken 
en NIET roken. 

Poeder, AFFF, schuim, koolzuurgas. 

ONTPLOFFING Damp/lucht mengsels zijn ontplofbaar. Gesloten systeem, verluchting en een 
electrische uitrusting en verlichting die 
geen ontploffing kunnen teweeg brengen. 
Gebruik GEEN perslucht voor het vullen, 
aftappen of behandelen. Gebruik vonkvrij 
handgereedschap.

IIn geval van brand: vaten, enz., koel houden door te 
besproeien met water. 

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! RAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS! 

·  Inademing Hoesten. Duizeligheid. Slaperigheid. 
Hoofdpijn. Misselijkheid. Braken.

Verluchting, plaatselijke afzuiging of 
ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts. 

·  Huid Beschermende handschoenen. Verwijder besmette kledij. Spoel de huid met veel water 
of neem een douche.

·  Ogen Roodheid. Pijn. Stof- of spatbril. Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met 
veel water (indien mogelijk contactlenzen wegnemen), 
dan naar een (oog)arts brengen.

·  Inslikken Bewusteloosheid. (Verder: Zie Inademing). Niet eten, drinken of roken tijdens het 
werk. 

Spoel de mond. Veel water laten drinken. Raadpleeg 
een arts.

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Vang voor zover mogelijk de weglekkende 
en de gemorste vloeistof op in afsluitbare 
vaten. De overblijvende vloeistof in zand of 
inert materiaal laten opslorpen en naar een 
veilige plaats voeren. NIET in de riool spoelen. 
(Bijkomende persoonlijke bescherming: 
onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.)

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 
stoffen en sterke zuren. Koel. Goed gesloten. 

Nota: 6 
Symbool F 
Symbool Xi 
R: 11-36-66-67 
S: 2-9-16 
VN Gevarenklasse: 3 
VN Verpakkingsgroep: II

ICSC: 0179
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen 
het Internationaal Programma over Chemische Veiligheid 
en de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
(C) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards

METHYLETHYLKETON                                                                                            ICSC: 0179

BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 
KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  
 
FYSISCHE GEVAREN: 
De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; 
ontsteking op afstand is mogelijk.  
 
CHEMISCHE GEVAREN: 
Reageert hevig met sterke oxidatiemiddelen en anorganische zuren, met kans 
op brand en ontploffing. Tast sommige kunstsoffen aan.  
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 
TLV: 200 ppm TWA; 300 ppm STEL; BEI publié; (ACGIH 2004).  
MAK: 200 ppm, 600 mg/m³; H;  
Categorie begrenzing hoogste waarde: I(1); Risicogroep met betrekking tot 
de zwangerschap: C;  
(DFG 2004).

WIJZE VAN OPNAME: 
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en door 
inslikken.  
 
INADEMINGSRISICO: 
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder 
snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  
 
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 
De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. De stof kan 
effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Blootstelling ver boven de 
blootstellingsgrenzen kan bewusteloosheid veroorzaken.  
 
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 
De vloeistof ontvet de huid. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk 
schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.

FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 80°C 
Smeltpunt: -86°C 
Relatieve dichtheid (water = 1): 0.8 
Oplosbaarheid in water, g/100 ml bij 20°C: 29 
Dampspanning, kPa bij 20°C: 10.5 
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 2.41

Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.1 
Vlampunt: -9°C (gesloten vat). 
Zelfontbrandingstemperatuur: 505°C 
Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 1.8-11.5 
Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: 0.29

MILIEUGEGEVENS

N O T A ‘ S

Bij het overschrijden van de blootstellingsgrenswaarde is er onvoldoende waarschuwing door de geur. Deze kaart werd gedeeltelijk aangepast in october 2004. Zie hoofdstukken: 
Blootstellingsgrenzen, EG classificatie, Noodgevallen.
Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-30S1193.    NFPA gevarencode: H1; F3; R0.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn     ICSC: 0179    METHYLETHYLKETON    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. 
Deze kaart geeft de visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door 
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen. (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geen formele status, geldig op 10-08-2010)

ETHANOL (WATERVRIJ)                                                                                     ICSC: 0044

ICSC nr: 0044 
CAS nr: 64-17-5 
RTECS nr: KQ6300000 
VN nr : 1170 
EG nr : 603-002-00-5 
02.10.2000 Goedgekeurd in vergadering van 
experten

Ethylalcohol 
CH3CH2OH / C2H6O 
Molecuulmassa: 46.1

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Zeer ontvlambaar. GEEN open vuur, GEEN vonken en NIET 
roken. GEEN contact met sterk oxiderende 
stoffen. 

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te 
besproeien met water.

ONTPLOFFING Damp/lucht mengsels zijn ontplofbaar. Gesloten systeem, verluchting en een 
electrische uitrusting en verlichting die 
geen ontploffing kunnen teweeg brengen. 
Gebruik GEEN perslucht voor het vullen, 
aftappen of behandelen. 

IIn geval van brand: vaten, enz., koel houden door te 
besproeien met water. 

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! RAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS! 

·  Inademing Hoesten. Hoofdpijn. Vermoeidheid. 
Slaperigheid.

Verluchting, plaatselijke afzuiging of 
ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust.

·  Huid Droge huid. Beschermende handschoenen. Verwijder besmette kledij. Spoel en was daarna de huid 
met water en zeep. 

·  Ogen Roodheid. Pijn. Verbranding. Stof- of spatbril. Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met 
veel water (indien mogelijk contactlenzen wegnemen), 
dan naar een (oog)arts brengen. 

·  Inslikken Brandend gevoel. Hoofdpijn. Verwarring. 
Duizeligheid. Bewusteloosheid. 

Niet eten, drinken of roken tijdens het 
werk.

Spoel de mond. Raadpleeg een arts. 

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Verluchting. Verwijder alle 
ontstekingsbronnen. Vang voor zover mogelijk 
de weglekkende en de gemorste vloeistof 
op in afsluitbare vaten. Spoel daarna de 
restanten weg met veel water.

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 
stoffen.

Symbool F 
R: 11 
S: 2-7-16 
VN Gevarenklasse: 3 

ICSC: 0044
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen 
het Internationaal Programma over Chemische Veiligheid 
en de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
(C) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards

ETHANOL (WATERVRIJ)                                                                                        ICSC: 0044

BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 
KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  
 
FYSISCHE GEVAREN: 
De damp vermengt zich goed met lucht, ontplofbare mengsels worden 
gemakkelijk gevormd.  
 
CHEMISCHE GEVAREN: 
Reageert traag met calciumhypochloriet, zilveroxide en ammoniak 
waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. Reageert hevig met 
sterk oxiderende stoffen zoals salpeterzuur, zilvernitraat, kwiknitraat of 
magnesiumperchloraat, met kans op brand en ontploffing.  
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 
Drempelwaarde: 1000 ppm; (als TWA) A4 (ACGIH 2002).  
MAK: 500 ppm; 960 mg/m3; categorie begrenzing hoogste waarde 
II,1; Groep m.b.t. genetische veranderingen in geslachtscellen: 2; 
groep van kankerverwekkende stoffen 5; klasse m.b.t. risico’s tijdens de 
zwangerschap C (2001).

WIJZE VAN OPNAME: 
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen en 
door inslikken.  
 
INADEMINGSRISICO: 
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder traag 
worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  
 
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 
De stof is irriterend voor de ogen. Inademing van hoge concentraties van de 
damp kan irritatie van de ogen en de ademhalingswegen veroorzaken. De stof kan 
effecten hebben op het centraal zenuwstelsel .  
 
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 
De vloeistof ontvet de huid. De stof kan effecten hebben op de bovenste 
luchtwegen en het centraal zenuwstelsel, met als gevolg prikkelbaarheid, 
hoofdpijn, vermoeidheid en gebrek aan concentratie. Zie Nota’s.

FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 79°C 
Smeltpunt: -117°C 
Relatieve dichtheid (water = 1): 0.8 
Oplosbaarheid in water:  
mengbaar 
Dampspanning, kPa bij 20°C: 5.8

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 1.6 
Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.03 
Vlampunt: 13°C (gesloten vat) 
Zelfontbrandingstemperatuur: 363°C 
Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 3.3-19 
Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: -0.32

MILIEUGEGEVENS

N O T A ‘ S

Ethanol verbruik gedurende de zwangerschap kan een nadelige invloed hebben op het ongeboren kind. Chronisch innemen van ethanol kan levercirrose veroorzaken. Het vlampunt van een 50% 
waterige oplossing is 24°C. Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-32   NFPA gevarencode: H0; F3; R0.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn.    ICSC: 0044    ETHANOL (WATERVRIJ)    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. 
Deze kaart geeft de visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door 
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.    (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geen formele status, geldig op 10-08-2010)

TOLUEEN                                                                                                             ICSC: 0078
ICSC nr: 0078 

CAS nr: 108-88-3 

RTECS nr: XS5250000 

VN nr : 1294 

EG nr : 601-021-00-3 

10.10.2002 Goedgekeurd in vergadering van experten

Methylbenzeen 

Toluol 

Fenylmethaan 

C6H5CH3 / C7H8 

Molecuulmassa: 92.1w

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Zeer ontvlambaar. GEEN open vuur, GEEN vonken en NIET roken. Poeder, AFFF, schuim, koolzuurgas.

ONTPLOFFING Damp/lucht mengsels zijn ontplofbaar. Gesloten systeem, verluchting en een 

electrische uitrusting en verlichting die geen 

ontploffing kunnen teweeg brengen. Voorkom 

het opbouwen van electrostatische ladingen 

(bijvoorbeeld door te aarden). Gebruik 

GEEN perslucht voor het vullen, aftappen of 

behandelen. Gebruik vonkvrij handgereedschap. 

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te besproeien 

met water. 

 

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! 

VOORKOM BLOOTSTELLING 

VAN (ZWANGERE) VROUWEN! 

·  Inademing Hoesten. Keelpijn. Duizeligheid. Slaperigheid. 

Hoofdpijn. Misselijkheid. Bewusteloosheid.

Verluchting, plaatselijke afzuiging of 

ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts.

·  Huid Droge huid. Roodheid. Beschermende handschoenen. Verwijder besmette kledij. Spoel en was daarna de huid met 

water en zeep. Raadpleeg een arts. 

·  Ogen Roodheid. Pijn. Stof- of spatbril. Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met veel water 

(indien mogelijk contactlenzen wegnemen), dan naar een (oog)

arts brengen.

·  Inslikken Brandend gevoel. Buikpijn. (Verder: Zie 

Inademing).

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts. 

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Ontruim de gevarenzone in geval van een grote 

verontreiniging! Raadpleeg een deskundige in geval van een 

grote verontreiniging! Verwijder alle ontstekingsbronnen. 

Verluchting. Vang weglekkende vloeistof op in afsluitbare 

vaten. De overblijvende vloeistof in zand of inert materiaal 

laten opslorpen en naar een veilige plaats voeren. NIET 

in de riool spoelen. Deze stof NIET in het milieu laten 

terecht komen. (Bijkomende persoonlijke bescherming: 

onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat in geval van 

een grote verontreiniging.) 

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 

stoffen. 

Symbool F 

Symbool Xn 

R: 11-38-48/20-63-65-67 

S: 2-36/37-46-62 

VN Gevarenklasse: 3 

VN Verpakkingsgroep: II 

 

ICSC: 0078

Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen het 

Internationaal Programma over Chemische Veiligheid en de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 

2002
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International Chemical Safety Cards

TOLUEEN                                                                                                             ICSC: 0078
BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 

KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  

 

FYSISCHE GEVAREN: 

De damp vermengt zich goed met lucht, ontplofbare mengsels worden gemakkelijk 

gevormd. Ten gevolge van stroming, beweging, enz., kan electrostatische lading 

worden opgewekt.  

 

CHEMISCHE GEVAREN: 

Reageert hevig met sterk oxiderende stoffen met kans op brand en ontploffing.  

 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 

TLV: 50 ppm, TWA; (huid); A4; BEI toegekend; (ACGIH 2004).  

MAK: 50 ppm, 190 mg/m³; H;  

Categorie begrenzing hoogste waarde: II(4); Risicogroep met betrekking tot de 

zwangerschap: C;  

(DFG 2004).

WIJZE VAN OPNAME: 

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing , doorheen de huid en door 

inslikken.  

 

INADEMINGSRISICO: 

Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder snel worden 

bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  

 

EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 

De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen . De stof kan effecten hebben op 

het centraal zenuwstelsel . Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen 

terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan. Blootstelling aan een hoge dosis kan 

een onregelmatig hartritme enbewusteloosheid veroorzaken.  

 

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 

De vloeistof ontvet de huid. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. 

Blootstelling aan de stof kan de schade aan het gehoor die veroorzaakt wordt door geluid 

versterken. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting 

of de ontwikkeling bij de mens.

FYSISCHE 

EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 111°C 

Smeltpunt: -95°C 

Relatieve dichtheid (water = 1): 0.87 

Oplosbaarheid in water: geen 

Dampspanning, kPa bij 25°C: 3.8

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 3.1

Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.01 

Vlampunt: 4 °C (gesloten vat) 

Zelfontbrandingstemperatuur: 480°C 

Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 1.1-7.1 

Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: 2.69

MILIEUGEGEVENS De stof is giftig voor waterorganismen.

N O T A ‘ S

Afhankelijk van de mate van blootstelling, is regelmatig medisch onderzoek aangewezen. Gebruik van alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking. Deze kaart werd gedeeltelijk aangepast in october 2004. Zie 

hoofstukken: Blootstellingsgrenzen, EG classificatie, Noodgevallen.    Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-30S1294    NFPA gevarencode: H2; F3; R0.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn    ICSC: 0078    TOLUEEN    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. Deze kaart geeft de 

visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door nationale wetgeving gedane aanbevelingen of 

verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen. (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geen formele status, geldig op 10-08-2010)

o-XYLEEN                                                                                                             ICSC:0084
ICSC nr: 0084 

CAS nr: 95-47-6 

RTECS nr: ZE2450000 

VN nr : 1307 

EG nr : 601-022-00-9 

08.03.2002 Goedgekeurd in vergadering van 

experten

1,2-Xyleen 

1,2-Dimethylbenzeen 

C6H4(CH3)2 / C8H10 

Molecuulmassa: 106.2

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Ontvlambaar. GEEN open vuur, GEEN vonken en NIET roken. Poeder, sproeistraal van water, schuim, koolzuurgas. 

ONTPLOFFING Boven 32°C kunnen ontplofbare damp/lucht 

mengsels worden gevormd.

Boven 32°C een gesloten systeem, verluchting 

en een tegen ontploffingen beveiligde electrische 

gebruiken. Voorkom het opbouwen van 

electrostatische ladingen (bijvoorbeeld door te 

aarden). 

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te besproeien 

met water. 

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! 

VOORKOM BLOOTSTELLING 

VAN (ZWANGERE) VROUWEN! 

·  Inademing Duizeligheid. Slaperigheid. Hoofdpijn. Misselijkheid. Verluchting, plaatselijke afzuiging of 

ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts. 

·  Huid Droge huid. Roodheid. Beschermende handschoenen. Verwijder besmette kledij. Spoel en was daarna de huid met 

water en zeep.

·  Ogen Roodheid. Pijn. Veiligheidsbril Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met veel water 

(indien mogelijk contactlenzen wegnemen), dan naar een (oog)

arts brengen.

·  Inslikken Brandend gevoel. Buikpijn. (Verder: zie Inademing). Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts. 

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Verluchting. Verwijder alle ontstekingsbronnen. 
Vang voor zover mogelijk de weglekkende en de 
gemorste vloeistof op in afsluitbare vaten. De 
overblijvende vloeistof in zand of inert materiaal 
laten opslorpen en naar een veilige plaats voeren. 
Deze stof NIET in het milieu laten terecht komen. 
(Bijkomende persoonlijke bescherming: filtermasker 
voor organische gassen en dampen.)

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 

stoffen en sterke zuren . 

Nota: C 

Symbool Xn 

R: 10-20/21-38 

S: 2-25 

VN Gevarenklasse: 3 

VN Verpakkingsgroep: III 

IICSC: 0084

Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen het 

Internationaal Programma over Chemische Veiligheid en de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 

2002
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International Chemical Safety Cards

o-XYLEEN                                                                                                            ICSC: 0084
BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 

KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  

 

FYSISCHE GEVAREN: 

Ten gevolge van stroming, beweging, enz., kan electrostatische lading worden 

opgewekt.  

 

CHEMISCHE GEVAREN: 

Reageert met sterke zuren en sterk oxiderende stoffen .  

 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 

Drempelwaarde: 100 ppm als TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE; 150 ppm als 

drempelwaarde voor korte tijd A4 (ACGIH 2002). BEI vermeld door (ACGIH 

2001).  

BIJ DE UITOEFENING VAN HET BEROEP TOEGESTANE EU 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 50 ppm als TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE; 100 ppm 

als drempelwaarde voor korte tijd (huid) (EU 2000).

WIJZE VAN OPNAME: 

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing , doorheen de huid en door 

inslikken.  

 

INADEMINGSRISICO: 

Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder traag worden 

bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.  

 

EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 

De stof is irriterend voor de ogen en de huid . De stof kan effecten hebben op het centraal 

zenuwstelsel . Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, 

kan chemische longontsteking ontstaan.  

 

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 

De vloeistof ontvet de huid. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. 

Blootstelling aan de stof kan de gehoorbeschadiging, tengevolge van blootstelling aan 

geluid, versterken. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de 

voortplanting of de ontwikkeling bij de mens.

FYSISCHE 

EIGENSCHAPPEN

FYSISCHE 

EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 144°C 

Smeltpunt: -25°C 

Relatieve dichtheid (water = 1): 0.88 

Oplosbaarheid in water: geen 

Dampspanning, kPa bij 20°C: 0.7

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 3.7 

Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.02 

Vlampunt: 32°C (gesloten vat) 

Zelfontbrandingstemperatuur: 463°C 

Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 0.9-6.7 

Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: 3.12

MILIEUGEGEVENS De stof is giftig voor waterorganismen. 

N O T A ‘ S

Afhankelijk van de mate van blootstelling, is regelmatig medisch onderzoek aangewezen. De aanbevelingen op deze kaart zijn ook van toepassing op technisch xyleen. Raadpleeg eveneens ICSC 0086 p-Xyleen en 0085 

m-Xyleen.    Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-30S1307-III    NFPA gevarencode: H2; F3; R0.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn    ICSC: 0084    o-XYLEEN    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. Deze kaart geeft de 

visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door nationale wetgeving gedane aanbevelingen of 

verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.    (c) IPCV, CEG 2002
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International Chemical Safety Cards (geen formele status, geldig op 10-08-2010)

ACETON                                                                                                              ICSC: 0087

ICSC nr: 0087 
CAS nr: 67-64-1 
RTECS nr: AL3150000 
VN nr : 1090 
EG nr : 606-001-00-8 
22.04.1994 Goedgekeurd in vergadering van 
experten

2-Propanon 
Dimethylketon 

C3H6O / CH3COCH3 
Molecuulmassa: 58.1

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Zeer ontvlambaar. GEEN open vuur, GEEN vonken en NIET 
roken. 

Poeder, alcohol-bestendig schuim, grote hoeveelheden 
water, koolzuurgas. 

ONTPLOFFING Damp/lucht mengsels zijn ontplofbaar. Gesloten systeem, verluchting en een 
electrische uitrusting en verlichting die 
geen ontploffing kunnen teweeg brengen. 
Gebruik GEEN perslucht voor het vullen, 
aftappen of behandelen. 

In geval van brand: vaten, enz., koel houden door te 
besproeien met water.

BLOOTSTELLING

·  Inademing Keelpijn. Hoesten. Verwardheid. Hoofdpijn. 
Duizeligheid. Slaperigheid. Bewusteloosheid. 

Verluchting, plaatselijke afzuiging of 
ademhalingsbescherming.

Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts. 

·  Huid  Droge huid. Beschermende handschoenen. Verwijder besmette kledij. Spoel de huid met veel water 
of neem een douche.

·  Ogen Roodheid. Pijn. Gestoord zicht. Beschadiging 
van de cornea is mogelijk. 

Veiligheidsbril of gelaatsscherm, Contact 
lenzen kunnen beter niet worden gedragen. 

Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met 
veel water (indien mogelijk contactlenzen wegnemen), 
dan naar een (oog)arts brengen. 

·  Inslikken Misselijkheid. Braken. (zie Inademing). Niet eten, drinken of roken tijdens het 
werk. 

Spoel de mond. Raadpleeg een arts. 

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Verluchting. Vang weglekkende vloeistof op in 
afsluitbare vaten. De overblijvende vloeistof 
in zand of inert materiaal laten opslorpen 
en naar een veilige plaats voeren. NIET in 
de riool spoelen. Spoel daarna weg met veel 
water. (Bijkomende persoonlijke bescherming: 
onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.) 

Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende 
stoffen. 

Symbool F 
R: 11 
S: 2-9-16-23-33 
VN Gevarenklasse: 3 
VN Verpakkingsgroep: II 

ICSC: 0087
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking 
tussen het Internationaal Programma over Chemische 
Veiligheid en de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 2002
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ACETON                                                                                                               ICSC: 0087

BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 
KLEURLOZE VLOEISTOF , MET KENMERKENDE GEUR.  
 
FYSISCHE GEVAREN: 
De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; 
ontsteking op afstand is mogelijk.  
 
CHEMISCHE GEVAREN: 
De stof kan ontplofbare peroxides vormen bij contact met sterke 
oxidatiemiddelen zoals azijnzuur, salpeterzuur, waterstofperoxide. 
Reageert met chloroform en bromoform onder basisiche omstandigheden 
met brand- en ontploffingsgevaar. Tast kunststof aan.  
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 
Drempelwaarde: 500 ppm; 750 mg/m3 (ACGIH 2002).

WIJZE VAN OPNAME: 
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en doorheen de 
huid.  
 
INADEMINGSRISICO: 
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder snel 
worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C, bij verstuiven echter veel 
sneller.  
 
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 
De damp is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. De stof kan effecten 
hebben op het centraal zenuwstelsel, de lever, de nieren en het maag-
darmkanaal.  
 
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. De stof kan 
effecten hebben op het bloed en het beenmerg.

FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: 56°C 
Smeltpunt: -95°C 
Relatieve dichtheid (water = 1): 0.8 
Oplosbaarheid in water: mengbaar 
Dampspanning, kPa bij 20°C: 24 
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 2.0

Relatieve dampdichtheid van het damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht = 1): 1.2 
Vlampunt: -18°C (gesloten vat) 
Zelfontbrandingstemperatuur: 465°C 
Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht: 2.2-13 
Octanol/water verdelingscoëfficiënt als log Pow: -0.24

MILIEUGEGEVENS

N O T A ‘ S

Gebruik van alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking.    Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-30    NFPA gevarencode: H1; F3; R0.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn    ICSC: 0087    ACETON    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. 
Deze kaart geeft de visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door 
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.
(c) IPCV, CEG 2002


