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

1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Stof 
EU-Identificatienummer : 030-011-00-6 
EG nr : 231-944-3 
CAS-nr : 7779-90-0 
REACH registratienr. : 01-2119485044-40-0005 
Productcode : D2, D4, D2M 
Brutoformule : Zn3(PO4)2 
Synoniemen : C.I. 77964 / C.I. pigment white 32 / Delaphos 2 (D2) / Delaphos 2M (D2M) / Delaphos 4 (D4) / 

pigment white 32 / zinc acid phosphate / zinc orthophosphate / zinc(II) phosphate 
BIG-nr. : 28472 
 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik,Professioneel gebruik 
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel 

Enkel voor professioneel gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Gebruik bij de vervaardiging van corrosiewerende verf. 
 

 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
JPE Holdings Ltd, 
The Lodge 
Warstone Road 
Essington 
Wolverhampton 
WV11 2AR 
United Kingdom 
 
Telephone +44 (0) 1922 475055 
Fax +44 (0) 1922 477354 
E-mail stevebirch@delaphos.co.uk 
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Noodnummer : +44 (0) 1922 475055 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer 
BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid 
Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

NETHERLANDS National Poisons Information Centre 
National Institute for Public Health and the Environment, NB this 
service is only available to health professionals 

P.O. Box 1 
3720 BA Bilthoven 

+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 [CLP] 
Aquatic Acute 1 H400   
Aquatic Chronic 1 H410   
   

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 
  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] 
N; R50/53 
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 
 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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2.2. Etiketteringselementen 

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

 
GHS09 

     

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 
Gevarenaanduidingen (CLP) : H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P273 - Voorkom lozing in het milieu 

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar 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 

Vermeld in Bijlage VI : EU-Identificatienummer : 030-011-00-6 
 
 

 
 

 

2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 
Naam : trizinkbis(orthofosfaat) 
CAS-nr : 7779-90-0 
EG nr : 231-944-3 
EU-Identificatienummer : 030-011-00-6 
 

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

trizinkbis(orthofosfaat) (CAS-nr) 7779-90-0 
(EG nr) 231-944-3 
(EU-Identificatienummer) 030-011-00-6 
(REACH-nr) 01-2119485044-40-0005 

> 99 N; R50/53 
 

 
 

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

trizinkbis(orthofosfaat) (CAS-nr) 7779-90-0 
(EG nr) 231-944-3 
(EU-Identificatienummer) 030-011-00-6 
(REACH-nr) 01-2119485044-40-0005 

> 99 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

 

 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 
 

 

3.2. Mengsel 
Niet van toepassing 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de 

mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 
EHBO na inademing : Breng het slachtoffer naar de buitenlucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst 

raadplegen. Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. 
EHBO na contact met de huid : afpoelen met water. Gebruik van zeep toegestaan. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie 

aanhoudt. 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 : afpoelen met water. Indien de irritatie aanhoudt een oogarts raadplegen. Onmiddellijk en 
overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt. 

EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Mond met water spoelen. 
Meteen na inname: veel water laten drinken. Slachtoffer volledig bij bewustzijn: onmiddellijk 
laten braken. Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen. De mond spoelen. 
GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. 
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/letsels : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 

brengen. 
Symptomen/letsels na inademing : Geen effecten bekend. 
Symptomen/letsels na contact met de huid : Geen andere effecten bekend. 
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Geen andere effecten bekend. 
Symptomen/letsels na opname door de mond : Geen andere effecten bekend. 
Chronische symptomen : Geen andere effecten bekend. 
 

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. 
Ongeschikte blusmiddelen : Geen enkele bekend. Gebruik geen sterke waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Niet brandbaar. 
Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Dampen. Fosforoxides. Zinkoxide. 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Bij brand/hitte: evacuatie overwegen. Bij hitte: 

omwonenden deuren en ramen laten sluiten. 
Blusinstructies : Giftige gassen verdunnen met verneveld water. Matig water gebruiken, indien mogelijk 

opvangen of indammen. Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees 
uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het 
milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel. Brandzone niet betreden zonder geschikte 
veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Handschoenen. Beschermende kleding. Bij stofwolkvorming: ademluchttoestel. Voor 

materiaalkeuze beschermkleding: zie "Material-handling". 
Noodprocedures : Gevarenzone afbakenen. Voorkomen dat stof wolkenvorming, bijvoorbeeld door bevochtigen. 

Niet blootstellen aan open vuur. Overbodig personeel weg laten gaan. 
Maatregelen tegen stof : Bij stofwolkvorming: boven de wind blijven. Bij stofvorming: omwonenden deuren en ramen 

laten sluiten. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 
Noodprocedures : De ruimte ventileren. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom bodem- en waterverontreiniging. Binnendringen in riool verhinderen. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Voorkom lozing in het milieu. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Raadpleeg "Materiaalhantering" 

voor materiaalkeuze verpakking. Lek dichten, toevoer afsluiten. Morsstof indammen. Stofwolk 
neerslaan/verdunnen met verneveld water. 

Reinigingsmethodes : Stofwolk neerslaan/verdunnen met verneveld water. Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten. 
Raadpleeg "Materiaalhantering" voor materiaalkeuze verpakking. Morsstof/restant zorgvuldig 
verzamelen. Verontreinigde oppervlakken reinigen met overvloedig water. Op de grond in 
geschikte vaten vegen of scheppen. De vorming van stof beperken. Gescheiden van ander 
materiaal bewaren. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. 
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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 

: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen. Afval niet in de gootsteen 
lozen. Vermijd stofontwikkeling. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Normale hygiëne. 
Houd de verpakking goed gesloten. Werk in de open lucht/onder plaatselijke afzuiging/ventilatie 
of met ademhalingsbescherming. De handen en andere blootgestelde delen wassen met 
zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een 
goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Uitsluitend in de oorspronkelijke 

verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Rechtstreeks 
zonlicht, Hitte- en ontvlammingsbronnen. 

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren. 
Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. 
Verbod op gemengde opslag : Geen gegevens beschikbaar. 
Opslagplaats : Op een droge plaats opslaan. Beantwoorden aan de wettelijke normen. 
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : afsluitbaar. correct geëtiketteerd. beantwoorden aan de wettelijke normen. Plaats kwetsbare 

verpakking in een stevige houder. 
Verpakkingsmateriaal : hout. polyethyleen. glas. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 
 

 

Zinkfosfaat (7779-90-0) 
DNEL/DMEL (Werknemers) 
Langdurig - systemische effecten, dermaal 83 mg/kg lichaamsgewicht/dag 
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 5 mg/m³ 
DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 
Langdurig - systemische effecten, oraal 0,83 mg/kg lichaamsgewicht/dag 
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 2,5 mg/m³ 
Langdurig - systemische effecten, dermaal 83 mg/kg lichaamsgewicht/dag 
PNEC (Water) 
PNEC aqua (zacht water) 20,6 µg/L 
PNEC aqua (zeewater) 6,1 µg/L 
PNEC (Sedimenten) 
PNEC sediment (zacht water) 117,8 mg/kg droog gewicht 
PNEC sediment (zeewater) 56,5 mg/kg droog gewicht 
PNEC (Bodem) 
PNEC bodem 35,6 mg/kg droog gewicht 
PNEC (Oraal) 
PNEC oraal (secundaire vergiftiging) Geen bioaccumulatievermogen 
PNEC (STP) 
PNEC waterzuiveringsinstallatie 52 µg/L 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Voor afdoende algemene en plaatselijke ventilatie. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Beschermende kleding. Nauwaansluitende bril. Handschoenen. 
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Materiaalkeuze beschermende kleding : BIEDT GOEDE BESCHERMING: PVC. butylrubber 

Bescherming van de handen : Handschoenen. beschermende handschoenen dragen 

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril. Bij stofontwikkeling: beschermende bril. Chemische stofbril of veiligheidsbril 

Huid en lichaam bescherming : Beschermende kleding 

Bescherming van de ademhalingswegen : Indien door gebruik blootstelling door inademing mogelijk is, wordt ademhalingsbescherming 
aanbevolen. Stof-/aërosolmasker met filtertype P1. Stof-/aërosolmasker met filtertype P2. Stof-
/aërosolmasker met filtertype P3 

   

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vaste stof 

  

Voorkomen : Poeder. Korrelig poeder. 
Molecuulmassa : 386,05 g/mol 
Kleur : Wit. geelachtig. 

  

Geur : Reukloos. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : 6 - 8     DIN ISO 787 Part 9 
  

pH-oplossing : 100 g/l 
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

  

Smeltpunt : 912 °C 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : Niet van toepassing 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 
  

Dampspanning : < 0,1 hPa 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : 4,0 
  

Dichtheid : 1,1 g/cm³ 
Oplosbaarheid : niet oplosbaar in water. Zinkt in water. Oplosbaar in ammoniumhydroxide. Oplosbaar in zuren. 

Water: < 0,1 %     (20°C)   DIN ISO 787 Part 3 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief. 
  

Oxiderende eigenschappen : Volgens de EG-criteria niet-oxidatief. 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : Niet van toepassing 
Overige eigenschappen : Reageert neutraal. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 
Bij verhitting/verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen fosforoxiden. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Niet vastgesteld. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterke zuren. Sterke basen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen. Fosforoxide. Dampen. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

Zinkfosfaat (7779-90-0) 
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg lichaamsgewicht (Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value) 

 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
pH: 6 - 8     DIN ISO 787 Part 9 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
pH: 6 - 8     DIN ISO 787 Part 9 

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 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

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

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

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

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

 

  

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 : Milieugevaarlijk. 
Ecologie - lucht : Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (Regulation (EC) No 1005/2009). Niet opgenomen in de lijst 

van gefluoreerde broeikasgassen (Verordening (EG) nr 842/2006). TA-Luft Klasse 5.2.1. 
Ecologie - water : Grondwaterverontreinigend. Zeer giftig voor vissen. Giftig voor ongewervelden (Daphnia). 

Hoogst giftig voor algen. Kan eutrofiëring veroorzaken. Inhibitie van actief slib. Zeer giftig voor 
in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Zinkfosfaat (7779-90-0) 
LC50 vissen 1 0,14 - 0,26 mg/l     (96 h; Oncorhynchus mykiss; Nominal concentration Zn2+/L) 
EC50 Daphnia 1 0,04 - 0,86 mg/l     (48 h; Daphnia magna; Nominal concentration Zn2+/L) 
EC50 andere waterorganismen 1 0,136 - 0,15 mg/l     (72 h; algae - Selenastrum capriocornutum; Nominal concentration 

Zn2+/L) 
Toxiciteitsdrempel algen 1 0,136 mg/l (72 h; Selenastrum capricornutum; GLP) 
Toxiciteitsdrempel algen 2 0,024 mg/l (3 days; Selenastrum capricornutum; GLP) 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Zinkfosfaat (7779-90-0) 
Persistentie en afbreekbaarheid Biologische afbreekbaarheid: Niet van toepassing. Absorbeert in de bodem. Kan in het milieu 

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) Niet van toepassing 
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) Niet van toepassing 
ThZV Niet van toepassing 
BZV (% van ThOD) Niet van toepassing 

 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Zinkfosfaat (7779-90-0) 
Bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar. 

 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Zinkfosfaat (7779-90-0) 
Ecologie - bodem Geen gegevens beschikbaar. 

 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 
Aanvullende informatie : LWCA (the Netherlands): KGA category 05. Gevaarlijk afval  (2008/98/EC). 
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

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

14.1. VN-nummer 
VN-nr (ADR) : 3077 
VN-nr (IMDG) : 3077 
VN-nr (IATA) : 3077 
VN-nr (ADN) : 3077 
VN-nr (RID) : 3077 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Officiële vervoersnaam  (ADR) : MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. 
Officiële vervoersnaam  (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Officiële vervoersnaam  (IATA) : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. 
Officiële vervoersnaam  (ADN) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Officiële vervoersnaam  (RID) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (trizinkbis(orthofosfaat)(7779-90-0)), 9, 

III, (E) 
Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, III, MARIENE 

VERONTREINIGING/GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
ADR   
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 9 
Gevaarsetiketten (ADR) : 9 
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 : 

 
   
IMDG   
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 9 
Gevaarsetiketten (IMDG) : 9 

 
 : 

 
   
IATA   
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 9 
Gevaarsetiketten (IATA) : 9 

 
 : 

 
   
ADN   
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : 9 
Gevaarsetiketten (ADN) : 9 

 
 : 

 
   
RID   
Transportgevarenklasse(n) (RID) : 9 
Gevaarsetiketten (RID) : 9 

 
 : 

 
 

14.4. Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep (ADR) : III 
Verpakkingsgroep (IMDG) : III 
Verpakkingsgroep (IATA) : III 
Verpakkingsgroep (ADN) : III 
Verpakkingsgroep (RID) : III 
 

14.5. Milieugevaren 
Milieugevaarlijk : Ja 
Mariene verontreiniging : Ja 
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 
Classificeringscode (ADR)  : M7 
Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 335, 601 
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5kg 
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1 
Verpakkingsinstructies (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP12, B3 
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (ADR) 

: MP10 

Instructies voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: T1, BK1, BK2 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: TP33 

Tankcode (ADR) : SGAV, LGBV 
Voertuig voor vervoer van tanks : AT 
Transportcategorie (ADR) : 3 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR) 

: V13 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los 
gestort (ADR) 

: VV1 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (ADR) 

: CV13 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90 
Oranje identificatiebord : 

 
Code tunnelbeperking (ADR) : E 
EAC code : 2Z 

14.6.2. Transport op open zee 
Transportreglementering (IMDG) : Subject 
Bijzondere bepaling (IMDG) : 274, 335, 966, 967 
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg 
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1 
Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P002, LP02 
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP12 
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC08 
Speciale voorschriften IBC (IMDG) : B3 
Instructies voor tanks (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP33 
Nr. NS (Brand) : F-A 
Nr. NS (Verspilling) : S-F 
Stuwagecategorie (IMDG) : A 

14.6.3. Luchttransport 
Transportreglementering (IATA) : Subject to the provisions 
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1 
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y956 
PCA beperkte hoeveelheid max. netto 
hoeveelheid (IATA) 

: 30kgG 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 956 
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg 
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 956 
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg 
Bijzondere bepaling (IATA) : A97, A158, A179 
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ERG-code (IATA) : 9L 

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren 
Classificeringscode (ADN) : M7 
Bijzondere bepaling (ADN) : 274, 335, 61 
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 kg 
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1 
Vervoer toegestaan (ADN) : T* B** 
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, A 
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0 
Extra eisen/Aantekeningen (ADN) : * Only in the molten state. ** For carriage in bulk see also 7.1.4.1. ** * Only in the case of 

transport in bulk. 
Vervoer verboden (ADN) : Nee 
Valt niet onder het ADN : Nee 

14.6.5. Spoorwegvervoer 
Transportreglementering (RID) : Subject 
Classificeringscode (RID) : M7 
Bijzondere bepaling (RID) : 274, 335, 601 
Beperkte hoeveelheden (RID) : 5kg 
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1 
Verpakkingsinstructies  (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP12, B3 
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID) 

: MP10 

Instructies voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID) 

: T1, BK1, BK2 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID) 

: TP33 

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : SGAV, LGBV 
Transportcategorie (RID) : 3 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(RID) 

: W13 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los 
gestort (RID) 

: VW1 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 
lossen en behandeling (RID) 

: CW13, CW31 

Expresspakket (RID) : CE11 
Gevarenidentificatienummer (RID) : 90 
Vervoer verboden (RID) : Nee 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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 
De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 

3.c. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde 
gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: 
Gevarenklasse 4.1 

Zinkfosfaat 

 

Zinc Phosphate staat niet op de kandidaatslijst van REACH 
Zinkfosfaat staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH 
 
 

   
VOC-gehalte : Niet van toepassing 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 
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Duitsland 
Waterbedreigingsklasse (WGK) : 2 - waterbedreigend 
WGK opmerking : Classificatie op basis van R-zinnen volgensVerwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 

(VwVwS) 
 
 
 
 
 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 

 

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Overige informatie : Geen. 
 
 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken 
N Milieugevaarlijk 

 
 

 

 
 
SDS EU_NSC 
 
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. 
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