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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Stof
Handelsnaam : Potanit
IUPAC-naam : Potassium nitrate
EG nr : 231-818-8
CAS-nr : 7757-79-1
REACH registratienr. : 01-2119488224-35
Producttype : Zuivere stof
Brutoformule : KNO3
Synoniemen : MULTI K GG / nitrate of potash / nitrate of potassium / nitrate volumetril standard / nitre / nitric 

acid potassium salt / Potassium nitrate / saltpeter / saltpetre / vicknite
BIG-nr. : 10150

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Meststof
Gebruik van de stof of het mengsel : Landbouw.
Functie of gebruikscategorie : Meststoffen

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier
Anorel NV
Lintsesteenweg 632
2540 Hove
T +3234880233
anorel@anorel.net - www.anorel.net
 

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

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum

Huispostnummer B.00.118
PO Box 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]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 
REACH)
Oxiderende vaste stoffen, Categorie 3 H272 

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

 

2.2. Etiketteringselementen

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

GHS03

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing

mailto:anorel@anorel.net
www.anorel.net
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Gevarenaanduidingen (CLP) : H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken

P220 - Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
P221 - Vermenging met brandbare stoffen/… absoluut vermijden
P370+P378 - In geval van brand: blussen met ...

Kinderveilige sluiting : Nee
Tastbare gevarenaanduidingen : Nee

2.3. Andere gevaren
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en 
milieueffecten

: Kan brand bevorderen; oxiderend.

PBT: niet relevant – geen registratie nodig
zPzB: niet relevant – geen registratie nodig

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stof
Stoftype : Één bestanddeel
Naam : potassium nitrate
CAS-nr : 7757-79-1
EG nr : 231-818-8

Naam Productidentificatie %
potassium nitrate (CAS-nr) 7757-79-1

(EG nr) 231-818-8
(REACH-nr) 01-2119488224-35

100

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

3.2. Mengsel
Niet van toepassing

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.
EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen.
EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na inademing : na inname. Hoesten. Kan irritatie of astma-achtige symptomen veroorzaken.
Symptomen/letsels na contact met de huid : Red skin.
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Roodheid van het oogweefsel.
Symptomen/letsels na opname door de mond : Bij het inslikken van grote hoeveelheden: Maag-darmklachten. misselijkheid, braken. Diarree. 

Grote hoeveelheden. Blood in stool. Methemoglobinemia.
Chronische symptomen : Huiduitslag/-ontsteking.

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Ongeschikte blusmiddelen. Niet bekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Kan brand bevorderen; oxiderend.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Mogelijke vorming van giftige dampen.

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 : Do not move the load if exposed to heat. Giftige gassen verdunnen met verneveld water.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
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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. Dust cloud production: compressed air/oxygen 

apparatus. Reactivity hazard: compressed air/oxygen apparatus. Reactivity hazard: gas-tight 
suit.

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden 
te roken.

Maatregelen tegen stof : Bij stofwolkvorming: boven de wind blijven. Bij stofvorming: omwonenden deuren en ramen 
laten sluiten.

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".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Pomp het product in een afsluitbare noodverpakking die op de juiste wijze geëtiketteerd is.
Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of 

open water terechtkomt.
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

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

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Draag een 
persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product 
altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Onverenigbare materialen : brandbare stoffen.
Opslagtemperatuur : 20 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Potanit (7757-79-1)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Langdurig - systemische effecten, dermaal 20,8 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 36,7 mg/m³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, oraal 12,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 10,9 mg/m³
Langdurig - systemische effecten, dermaal 12,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 0,45 mg/l
PNEC aqua (zeewater) 0,045 mg/l
PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 4,5 mg/l
PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie 18 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Isolerende handschoenen. Veiligheidsbril. Stofdichte kleding. Verwijderd houden van vuur en 
ontstekingsbronnen.



Potanit
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830

13/09/2016 NL (Nederlands) 4/10

Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen

Bescherming van de ogen : Standard EN 166 - Personal eye-protection.

Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Bij stofontwikkeling: 
stofmasker met filtertype P2

  

Beperking en controle van de blootstelling van 
het milieu

: Voorkom lozing in het milieu. Een geschikte plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie 
dienen aanwezig te zijn om te voldoen aan de blootstellingsnormen.

Beperking van de blootstelling van de 
consument

: Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar het product wordt gebruikt. Verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vaste stof

 

Voorkomen : Kristallen.
Molecuulmassa : 101,10 g/mol
Kleur : Kleurloos. wit.

 

Geur : Odourless.
 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
 

pH : 6 - 8 (5 %)
 

pH-oplossing : 5 %
Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar
 

Smeltpunt : 334 °C
 

Vriespunt : Niet van toepassing
 

Kookpunt : Not applicable
 

Vlampunt : Not applicable
 

Zelfontbrandingstemperatuur : Not applicable
 

Ontledingstemperatuur : > 600 °C
 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar
 

Dampspanning : < 0,001 kPa
 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
 

Relatieve dichtheid : 2,1
 

Dichtheid : 2100 kg/m³
Oplosbaarheid : Soluble in water. Soluble in glycerol.

Water: 32 g/100ml
Ethanol: 0,16 g/100ml
 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing
 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
 

Oxiderende eigenschappen : May intensify fire; oxidiser.
 

Explosiegrenzen : Niet van toepassing
 

9.2. Overige informatie
Minimale ontstekingsenergie : Not applicable
SADT : Not applicable
VOC-gehalte : Not applicable
Overige eigenschappen : Translucent.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Ontbindt zich o.i.v. temperatuurverhoging. Bij verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen waterstofchloride 
koolstofmonoxide/koolstofdioxide. Reageert heftig met vele verbindingen. Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
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10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Reageert heftig met (sommige) zuren. brandbare stoffen.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Brandbare stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Bij verbranding: vorming van (zeer) giftige gassen/dampen. Kaliumoxides. kaliumnitriet. Nitreuze dampen. Reageert heftig met (sommige) zuren.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Potanit (7757-79-1)
LD50 oraal rat 3750 mg/kg lichaamsgewicht (Rat)
LD50 dermaal rat > 5000 mg/kg lichaamsgewicht
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 0,527 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan)
pH: 6 - 8 (5 %)

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria 
voldaan)
pH: 6 - 8 (5 %)

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
 

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.
Ecologie - lucht : Niet gevaarlijk voor de ozonlaag.
Ecologie - water : Niet schadelijk voor vissen. Zwak waterverontreinigend (Oppervlaktewater). May cause 

eutrophication at high concentrations.

Potanit (7757-79-1)
LC50 vissen 2 1378 mg/l (LC50; 96 h; Poecilia reticulata)
LC50 andere waterorganismen 2 490 mg/l (48 h; Daphnia magna)
ErC50 (algen) > 1700 mg/l
ErC50 (andere waterplanten) 10d

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Potanit (7757-79-1)
Persistentie en afbreekbaarheid Biodegradability: not applicable.
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) Not applicable
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) Not applicable
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Potanit (7757-79-1)
ThZV Not applicable

12.3. Bioaccumulatie
Potanit (7757-79-1)
Bioaccumulatie Gering vermogen tot biologische accumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Potanit (7757-79-1)
Ecologie - bodem Low potential for adsorption.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Potanit (7757-79-1)
PBT: niet relevant – geen registratie nodig
zPzB: niet relevant – geen registratie nodig

12.6. Andere schadelijke effecten
Andere schadelijke effecten : May cause eutrophication at high concentrations.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
EURAL-code : 06 10 02* - afval dat gevaarlijke stoffen bevat

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer
VN-nr (ADR) : 1486
VN-nr (IMDG) : 1486
VN-nr (IATA) : 1486
VN-nr (ADN) : 1486
VN-nr (RID) : 1486

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam  (ADR) : KALIUMNITRAAT
Officiële vervoersnaam  (IMDG) : POTASSIUM NITRATE
Officiële vervoersnaam  (IATA) : Potassium nitrate
Officiële vervoersnaam  (ADN) : KALIUMNITRAAT
Officiële vervoersnaam  (RID) : KALIUMNITRAAT
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1486 KALIUMNITRAAT, 5.1, III, (E)
Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 1486 POTASSIUM NITRATE, 5.1, III

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 5.1
Gevaarsetiketten (ADR) : 5.1

:

IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 5.1
Gevaarsetiketten (IMDG) : 5.1
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:

IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 5.1
Gevaarsetiketten (IATA) : 5.1

:

ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : 5.1
Gevaarsetiketten (ADN) : 5.1

:

RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : 5.1
Gevaarsetiketten (RID) : 5.1

:

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

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging : Nee
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

   
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport
Transportreglementering (ADR) : Subject
Classificeringscode (ADR) : O2
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5kg
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1
Verpakkingsinstructies (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : 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
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Tankcode (ADR) : SGAV
Bijzondere bepalingen voor tanks (ADR) : TU3
Voertuig voor vervoer van tanks : AT
Transportcategorie (ADR) : 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los 
gestort (ADR)

: VC1, VC2, AP6, AP7

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

: CV24

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 50
Oranje identificatiebord :

Code tunnelbeperking (ADR) : E
EAC code : 1Z

- Transport op open zee
Transportreglementering (IMDG) : Subject
Bijzondere bepaling (IMDG) : 964, 967
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1
Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P002, LP02
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC08
Speciale voorschriften IBC (IMDG) : B3
Instructies voor tanks (IMDG) : T1, BK2, BK3
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP33
Nr. NS (Brand) : F-A
Nr. NS (Verspilling) : S-Q
Stuwagecategorie (IMDG) : A
Stuwage en segregatie (IMDG) : When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.
Maatregelen en observaties (IMDG) : White crystals or powder. Soluble in water. Mixtures with combustible material are readily 

ignited and may burn fiercely. Harmful if swallowed.

- Luchttransport
Transportreglementering (IATA) : Onderworpen aan de bepalingen
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y546
PCA beperkte hoeveelheid max. netto 
hoeveelheid (IATA)

: 10kg

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 559
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 25kg
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 563
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 100kg
ERG-code (IATA) : 5L

- Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : O2
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 kg
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1
Vervoer toegestaan (ADN) : B
Vereiste apparatuur (ADN) : PP
Maatregelen voor het laden (ADN) : LO04
Maatregelen voor het lossen (ADN) : CO02
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0
Extra eisen/Aantekeningen (ADN) : CO02 and LO04 apply only when this substance is carried in bulk or without packaging

- Spoorwegvervoer
Transportreglementering (RID) : Subject
Classificeringscode (RID) : O2
Beperkte hoeveelheden (RID) : 5kg
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1
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Verpakkingsinstructies  (RID) : P002, IBC08, LP02, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : 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
Speciale voorschriften voor RID-tanks (RID) : TU3
Transportcategorie (RID) : 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los 
gestort (RID)

: VW8

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

: CW24

Expresspakket (RID) : CE11
Gevarenidentificatienummer (RID) : 50

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

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
Potanit staat niet op de kandidaatslijst van REACH
Potanit staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH

VOC-gehalte : Not applicable
 

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
VwVwS, referentie van de bijlage : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend
WGK opmerking : Classificatie volgens Verwaltungsvorschriftwassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 27 juli 

2005
12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: De stof is niet aanwezig

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

: De stof is niet aanwezig

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

: De stof is niet aanwezig

Denemarken
Opmerkingen betreffende de indeling : Wettelijke  interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden 

gevolgd

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
 

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Ox. Sol. 3 Oxiderende vaste stoffen, Categorie 3
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend

SDS EU (REACH bijlage II)



Potanit
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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.


