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

1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 
Productnaam : ThripsLok™ 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Agrarisch en profesioneel gebruik, 
 lokmiddel voor trips 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Andere toepassingen dan aanbevolen. 
 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
 
Hortipro BV 
Jagerserf 43 
3851SM Ermelo Nederland 
T: +31 341 268 639 
E: info@hortipro.com 
 
 
 
 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer 
BELGIË/BELGIQUE Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

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

+32 70 245 245 

NEDERLAND Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(NVIC) 
Uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners 

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] 
   

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
 
  

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

2.2. Etiketteringselementen 

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

   P verklaringen:  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product.  

EUH verklaringen:  
EUH210 Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar op verzoek. 
 

 

2.3. Andere gevaren 
Onder normale omstandigheden en in originele vorm levert het product geen gevaar op voor de gezondheid of het milieu. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 
Niet van toepassing 
 

3.2. Mengsel 
Naam 

(1) Azijnzuur 
Productidentificatie 
Index No: 607- 002-00-6 
CAS No: 64-19-7  
EC No: 200-580-7  
Registratie No: 01- 
2119475328-30- XXXX  
 

Concent
ratie 
1 – 10% 

Classificatie 
Ontvlambare 
vloeistof 3, 
H226 – huid 
corrosief 1A, 
H314 

(*)Classificatie – Verordening (EG)  
No 1272/2008 
Specifiek concentratielimiet: 
Huid corr. 1A, H314: C≥90%  
Huid corr. 1B, H314: 25% ≤ C < 90% 
Huid irrit. 2, H315: 10% ≤ C < 25% 
Oog irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 25% 
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Naam 
(1) Ethanol, 

ethylalcohol 

Productidentificatie 
Index No: 603- 002-00-5 
CAS No: 64-17-5  
EC No: 200-578-6 
Registratie No: 01- 
2119457610-43- XXXX  
 
 

Concen
tratie  
0 – 
2,5% 

Classificatie 
Ontvlambare 
vloeistof 2, 
H225 
 

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

     

(*)De volledige tekst van de H verklaringen staat in sectie 16 van dit Veiligheidsinformatieblad. [1] Stof met een communautaire werkplek 
blootstellingslimiet (zie sectie 8.1).  

  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
Gezien de samenstelling en het soort stoffen in dit product zijn geen speciale waarschuwingen noodzakelijk. 
  
Inhalering :   Breng het slachtoffer in de buitenlucht; warm en kalm houden. Indien de ademhaling   

onregelmatig is of stopt, kunstmatige beademing toepassen.  
Contact met de ogen :   Verwijder contactlenzen, als u deze draagt, en dit gemakkelijk te doen is. Spoel de ogen met 

schoon, koud water gedurende tenminste 10 minuten, terwijl u de oogleden optilt, en zoek 
medische hulp.  

Contact met de huid   :   Besmette kleding uitdoen.  
Inname.      :   Kalm blijven. NOOIT braken opwekken.  
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Er zijn geen acute of latere effecten bekend van blootstelling aan het product. 
 

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

In geval van twijfel of als de symptomen van het onwel voelen aanhouden, een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan bewusteloze personen.  
 

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Bluspoeder of CO2. In geval van ernstige brand, ook alcohol-bestendig schuim en water 

sproeien. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen directe waterstraal om te blussen. In de nabijheid van electriciteit kan geen water 

of schuim gebruikt worden als blusmiddel. 
 

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

Brand kan dikke, zwarte rook veroorzaken. Als gevolg van thermische ontbinding kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen: koolmonoxide, kooldioxide. 
Blootstelling aan verbrandings- of ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.  
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies : Gebruik water om tanks, stortbakken of containers in de nabijheid van de brandhaard of het 

vuur te koelen. Houd rekening met de windrichting. 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Afhankelijk van de omvang van de brand kan het noodzakelijk zijn om hittebestendige kleding 

te dragen, individuele ademhalingsapparatuur, handschoenen, een veiligheidsbril of 
gezichtsmasker en laarzen. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 
Voor contact controle en persoonlijke beschermingsmaatregelen zie sectie 8. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Het product is niet geclassificeerd als schadelijk voor het milieu, maar voorkom vervuiling zoveel mogelijk.  
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Neem de gemorste vloeistof op met onbrandbare absorberende materialen (aarde, zand, vermiculiet, diatomiet, etc.). Giet het product met het 
absorberende middel in een geschikte container. Het bevuilde gebied moet onmiddellijk worden schoongemaakt met een geschikt desinfecterend 
middel. Giet het desinfecterende middel bij de rest in een open container en laat deze enkele dagen staan totdat er geen verdere reactie meer 
optreedt. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Voor contact controle en persoonlijke beschermingsmaatregelen, zie sectie 8. Voor het verwijderen van afval, volg de instructies van sectie 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 

: Het product vereist geen speciale behandelingsmaatregelen. De volgende algemene 
maatregelen worden aanbevolen: Voor persoonlijke beveiliging, zie sectie 8. Gebruik nooit druk 
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om de containers te legen. Het zijn geen drukbestendige containers. In het toepassingsgebied 
moet roken, eten en drinken verboden zijn. Volg de wetgeving op het gebied van gezondheid 
en veiligheid op het werk. Bewaar het product in containers gemaakt van een materiaal dat 
identiek is aan het origineel. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Opslaan volgens de lokale wetgeving. Let op de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de 

containers op een droge en goed geventileerde plaats, ver van warmtebronnen en direct 
zonlicht. Bewaar het product in de originele verpakking en vermijd extreme temperaturen en 
vochtigheid. Bewaar het product ver van ontstekingspunten. Uit de buurt houden van 
oxidatiemiddelen en van sterk zure of alkalische middelen. Niet roken. Voorkom de toegang 
van niet geautoriseerde personen. Als de containers eenmaal aangebroken zijn, dienen ze 
zorgvuldig gesloten te worden en verticaal geplaatst om morsen te voorkomen. Dit product 
wordt niet beïnvloed door Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III). 

 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Agrarische gebruik. Professioneel gebruik 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
Naam 
 
Azijnzuur 

CAS no 
 
64-17-5  

Land 
 
Europa  

Tijdslimiet 
 
8 uur 
 

PPM 
 
10 
 

Mg/m3 

 
25 

[1] Volgens zowel de Bindende Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (BOELVs) als de Indicatieve Grenswaarden voor Beroepsmatige 
Blootstelling (IOELVs) aangenomen door het Wetenschappelijk Comité voor Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling aan Chemische 
Producten (SCOEL). 

Naam 
 
Azijnzuur 
CAS No: 64-19-7  
EC No: 200-580-7 

DNEL/DMEL  
 
DNEL(arbeiders) 

Type 
 
Inhalering, lange termijn, locale 
effecten 

Waarde 
 
25(mg/m3) 

 

Naam 
 
Ethanol, ethylalcohol 
CAS No: 64-17-5  
EC No: 200-578-6 

DNEL/DMEL 
 
DNEL (arbeiders) 
 

Type 
 
Inhalering. lange termijn, 
systemische effecten 

Waarde 
 
950 (mg/m3) 

DNEL: (Derived No Effect Level), niveau van blootstelling aan de stof waaronder geen nadelige gevolgen worden verwacht. 
DMEL: (Derived Minimal Effect Level), minimaal niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat als aanvaardbaar minimum kan 
worden beschouwd.  
 
Concentratie niveaus PNEC:  

Naam 
 
Ethanol, ethylalcohol 
CAS No: 64-17-5  
EC No: 200-578-6 

Details 
 
Vers water 
 
Zout water 
 
Water (afwisselend vrijkomend) 
 
Bodem 
 
Sediment (vers water) 

Waarde 
 
96 (mg/L) 
 
0,79 (mg/L) 
 
2,75 (mg/L) 
 
0,63 (mg/kg soil dw) 
 
3,6 (mg/kg sediment gw) 

PNEC: (Predicted No Effect Concentration), concentratie van de stof waaronder geen schadelijke effecten worden verwacht voor het milieu.  

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
: Zorg voor goede ventilatie, wat kan worden bereikt door gebruik te makenvan een goede lokale afzuig- ventilatie en een goed algemeen uitlaat 

systeem.  
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

  

Kleur : Rood- bruin 
  

Geur : azijnachtig 
  

Geurgrens : n.v.t. 
  

pH : 3,5 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : nvt 
  

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 
  

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : 1,02 g/cm3 
  

Dichtheid : 1,02 g/cm3
  

Oplosbaarheid : n.v.t. 
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

  

Log Kow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen. 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 
Het product levert geen gevaar wegens reactiviteit. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Onstabiel in contact met basische producten 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
In contact met bases kan neutralisatie optreden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Vermijd contact met bases. 10.5 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Vermijd contact met bases. 10.5 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kunnen de volgende stoffen worden gegenereerd:  
- Bijtende dampen of gassen.  

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Er zijn geen geteste gegevens beschikbaar over het product. Herhaald of langdurig contact met het product kan de verwijdering van olie uit de huid 
veroorzaken, wat leidt tot niet-allergische contactdermatitis en opname van het product door de huid. Spetters in de ogen kan irritatie veroorzaken 
en omkeerbare schade. 

 
 

acute toxiciteit : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 
huidcorrosie/irritatie : Gebaseerd op de beschikbare gegevens zijn er geen criteria voor classificatie. 
ernstig oogletsel/irritatie : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 
sensibilisatie van de luchtwegen of de huid : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 
mutageniteit in geslachtscellen : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 
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carcinogeniteit : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 
reproductieve toxiciteit : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 

 
STOT-bij eenmalig contact : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 

 
STOT-bij herhaald contact : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 

 
gevaar bij inademing : Niet afdoende gegevens voor classificatie. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

12.3. Bioaccumulatie 
ThripsLok™ 
Bioaccumulatie Log Pow BCF NOECs Niveau Azijnzuur -0,17 - - Zeer laag N. CAS: 64-19-7 EC No: 200-580-7  

Ethanol ,ethylalcohol -0,3 - - Zeer laag N. CAS: 64-17-5 EC No: 200-578-6 
 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Het product mag niet in de riolering of waterwegen terechtkomen. Voorkom penetratie in de grond.  
 
 

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

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar  

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Niet in rioleringen of waterwegen weggooien. Afval en lege containers moeten worden behandeld en verwijderd in 
overeenstemming met de geldende lokale/nationale wetgeving. Volg de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG met 
betrekking tot afvalbeheer.  

 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. VN-nummer 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
ADR    :   Vervoer is niet gevaarlijk 
IMDG    :   Vervoer is niet gevaarlijk 
ICAO/IATA   :   Vervoer is niet gevaarlijk 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 
Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 
Niet van toepassing 

 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6.2. Transport op open zee 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6.3. Luchttransport 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Het product wordt niet beïnvloed door Verordening (EG) No 1005/2009 van het Europees Parlament en de Raad van 16 september 2009 betreffende 
stoffen die de ozonlaag aantasten.  

Productclassificatie volgens Bijlage I van Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): n.v.t. Het product wordt niet beïnvloed door Verordening (EU) No 528/2012 
betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden. Het product wodt niet beïnvloed door de procedure vastgesteld in de Verordening (EU) 
No 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemicaliën. 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 
   

 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
 Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor deze stof/dit mengsel door de leverancier.  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 

 

 

 
SDS EU 
 
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder 
enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en 
beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, 
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. 


