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                         CALCIUM CARBIDE 50/80 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

 

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

 

1.1. Productidentificatie 

Handelsnaam 

REACH reg. nr 

Chem. Naam 

Formule 

: 

: 

: 

: 

CALCIUM CARBIDE 

01-2119494719-180001 

Calcium Acetylide 

CaC2 

Product code : 18.19.550 

Synoniemen 

Chemische reactie 

: 

: 

Calicum Carbide,  

Anorganisch enkelvouding component 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Calcium Carbide wordt als materieel of tussenliggend product voor Acetyleen en Calcium Cyanamide productie. 

Het wordt gebruik in de metaalindustrie om te desulphurize hete metalen in hoogovens en ijzer en staal gieterijen 

 

Gebruik van de stof of het preparaat : 

In het verleden werd het gebruikt voor  de repeness van fruit en calcium carbidlampen  (Acetyleengas gevormd 

uit Calcium Carbide) Het gebruik ervan verdient aandacht en is niet beoordeeld. 

 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

 

Elders Bouwchemie BV 

Dr. A Philipstraat 54 

NL 7903  AM  HOOGEVEEN -  Nederland 

Tel:   + 31 (0)528  -  26 5894 

Fax:  + 31 (0)528  -  27 4143 

Email: elders@elbochem.nl 

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum tel: 030 - 274 8888    

(uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging). 

 

mailto:elders@elbochem.nl


 

 

Veiligheidsinformatieblad : CALCIUM CARBIDE  Herz.datum : 15/02/ 2017 Wijz.datum 11/10/2012  (4e vs ) Blad 2 van 9 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie volgens Richtlijn Nr. 1272/2008 {EU-GHS/CLP 

Water react Flam 1  H 260 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye damage 1, H318 

STOT Single Exp. 3, H335 

 

 

2.2. Etiketteringselementen 

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 {EU-GHS/CLP] 

GHS 02 GHS 05 GHS 07 

 

Signaalwoord   :  Gevaar 

 

H-zinnen :  

H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen branden 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

 

P-zinnen :  

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-bescherming dragen 

P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand 

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen 

P304 NA INADEMING 340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het 

ademen vergemakkelijkt 

P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 

P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen 

P370 In geval van brand: P378 Blussen met  droog zand of droog schuim. Nooit water toepassen  

P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren 

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren 

 

2.3. Andere gevaren : Niet bekend 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 

3.1. Indeling van Stoffen   

3.2  Indeling van het mengsel 

http://home.kpn.nl/MSDS.SAFETYDOCS/images/exclam.gif
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Naam Productidentificatie % Classificatie conform 

Verordening (EG) Nr. 

1272/2008  

[EU-GHS/CLP] 

Calciumcarbide 

 

 

 

 

Calcium Monoxide 

 

 

 

Carbon 

CAS nr    200-848-3 

Einecs                  75-20-7 

Kaartnr.           C0057 

 

 

CAS nr    215-138-9 

Einecs                  1305-78-8 

Kaartnr.           C0057 

 

CAS nr    231-153-3 

Einecs                  7440-44-0 

Kaartnr.            C0057 

75 – 80% 

 

 

 

 

15 – 20% 

 

 

 

0,3 – 8% 

H260 Water react Flam 1   

H315 Skin Irrit. 2 

H318 Eye damage                

H335 STOT Single Exp. 3 

 

H315 Skin Irrit. 2 

 

 

 

H318 Eye damage                

H335 STOT Single Exp. 3 

 

 

RUBRIEK 4: Eerste Hulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de Eerste Hulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Mocht er enige twijfel bestaan rond gezondheidsproblemen medische hulp  

inroepen. 

Mocht er levensbedreigende voorwaarden zijn dan is reanimatie vereist 

Vertoont de persoon geen teken van ademhalen, dan mond-op-mond beademing 

toepassen 

Vertoont de persoon cardiale uitval, dan hartmassage toepassen 

Is de persoon buitenbewustzijn, dan in stabiele zijligging brengen. 

EHBO na inademing : Heeft de persoon de stof geinhaleerd, dan in frisse lucht brengen en activiteit 

vermijden. Vertoont de persoon geen teken van ademhalen, dan mond-op-mond 

beademing toepassen. Medische hulp inroepen en overhandigen papieren. 

EHBO na contact met de huid : Spoel 15 min. lang de besmette plekken met water en breng een  

verzachtende zalf aan. Inroepen van  medische hulp. Is het verbrand met het 

gesmolten product, koel de huid dan zolang als het nodig is. Verwijder geen  

besmette kleding die vastzit aan de huid. Roep onmiddellijk medische hulp in. 

EHBO na contact met de ogen : Minimaal 15 min. spoelen met water (evt. contactlenzen verwijderen),  

Blijven spoelen tijdens vervoer. Verdere behandeling via oogarts 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Pijnlijke ogen, neus, keel en huid. Prikkelbaar hoest en kortademig. Toxische effecten niet bekend. Komt het 

product in contact met water dan vorm er zich Acetyleengas of Calciumhydroxide.  Draagzorg voor alle 

brandwonden veroorzaakt door Calciumhydroxide (verbrande mucosa en of natte huidgebieden). Speciale zorg 

voor de ogen. Stof kan ogen en luchtwegen irriteren en kan huidletsels veroorzaken. Wanneer het product in 

aanraking komt met water en vocht ontstaat er Acetyleengas, welke toxisch is. Het vergiftigingsniveau is 

afgeleid van technische product onzuiverheden. 

 

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

Bij vergiftiging door deze stof is specifieke eerste hulp noodzakelijk. Laat arts zonodig het NVIC of het 

Antigifcentrum bellen voor aanwijzingen over verdere behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen :   Droog chemisch poeder, droog zand, droge bodem 

 

Ongeschikte blusmiddelen   :    GEEN waterhoudende blusstoffen, schuim, koolstof. 
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5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Het product zelf is niet brandbaar, echter bij contact met water of vochtige 

omgeving kan er gemakkelijk Acetyleengasvorming ontstaan en explosief  

mengsel wanneer het in contact komt met lucht. Bij blussen moet de  

weercondities worden gemonitord (winddirectie en snelheid) Explosieve 

begrenzing en veiligheidsmaatregelen in beschermde afgesloten omgeving  

dient te worden genomen. Op afstand het vuur laten uitbranden. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Ademhalingsbescherming (SCBA) en speciaal chemisch resistente kleding 

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 

           Afsluiten van het ongevalsgebied. Vuur blussen en verwijder al mogelijke ontstekingsbronnen. 

 Onbevoegden op afstand houden. Gebruik niet explosieve lichtbronnen  en niet-vonkende apparatuur. 

 Bescherming van oog, huid en luchtwegen. Draag ondoordringbare stof kleding en  veiligheidsbril. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

 Beschermde kleding / ademhalingsbescherming 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Lozing in het mileu voorkomen.  Komt het terecht in rioolstelsel of afvalwater de stof kan exploderen of  

er kunnen giftige stoffen vrijkomen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal 

 Indien mogelijk stop de lekkage. Probeer de lekkage te verwijderen middels toegepaste methode. 

Bij besmetting van water of rioolstels, melden bij de bevoegde instantie. Het gelekte materiaal dient te 

worden verzameld en afgevoerd in gesloten vaten. Eenmaal in contact gekomen met water kan er 

gemakkelijk Acetyleengasvorming ontstaan. Daarom is het van belang om rekening te houden met  

ontwikkeling van grote hoeveelheden gas gevormd in vaten. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken. 

Voor verdere informatie blootstelling en persoonlijke bescherming zie hfdst. 8 en afvoer maatregelen 

zie hfdst. 13 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Bescherm het product tegen vocht en mogelijke waterbron hetgeen kan leiden tot een explosieve of 

ontstekingsreactie. Het product mag alleen worden verwerkt in inerte atmosfeer. Niet eten, drinken of roken 

tijdens werkzaamheden. Voorgeschreven beschermingsmaatregelen dienen te worden nageleefd. Aanbevolen  

beschermingskleding moet worden gedragen (zie hfdst.8) 

 

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

Opslaan in droge en strakke vaten. (metalen vaten, stalen containers) De vaten dienen hermetisch te worden 

afgesloten zodat de luchtvochtigheid niet in contact kan komen met de carbide. Droog opslaan in geventileerde 

ruimte. 

 

7.3. Specifiek eindgebruik     

Geen informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 

8.1. Controleparameters 

8.1.1. Nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling. 

(Verordening van de regering Slowaakse Republiek No 355 / 2006 of coll) 

Geen Slowaakse grenswaarden voor Calcium Carbide beschikbaar. 

Gemiddelde NPEL voor calcium monoxide  : 2 mg / m³ 

      voor solide aerosol : 10 mg / m³ 

Grenswaarde NPEL : niet beschikbaar.   

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1 Technische maatregelen: 

Stoffen in de lucht moeten worden verwijderd of geminimaliseerd bij ontluchting of extractie. 

Bescherm huid en mucosa contact. 

8.2.2 Persoonlijke bescherming 

Maak gebruik van gesloten systeem, locale ventilatie en andere engineering controle om de atmosfeer 

concentratie onder de toegestande grenswaarden te houden. 

a.  Oogebescherming :  

Veiligheidsbril – strakke bril bescherming ter voorkoming van stof in de ogen 

b.  Huidbescherming :  

Beschermende handschoenen en werkkleding, tijdens het werk dragen van beschermende handschoenen, 

standaard werkkleding ter bescherming van het gehele lichaam, armen en benen, ter bescherming van 

penetrerende stof en bescherming schoenen S3. 

Gebruik beschermende handschoenen:  Het handschoenmateriaal moet voldoende ondoordringbaar zijn en 

resistent tegen het materiaal. 

Check de strakheid voor het dragen. Handschoenen moet goed worden gereinigd, alvorens deze worden 

uitgetrokken. Nadien afvoeren in een geventileerde ruimte. Pas op de huid. 

Huidcremes bieden geen voldoende bescherming tegen het materiaal. 

Nitriel rubber / Nitriel latex : NBR 

Minimaal laagdikte : 0,11 mm, doorbreken tijd : 480 min. 

c.  Ademhalingsbescherming : 

Gasmasker met stoffilter met beschermingsfactor min. 10. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fyschische toestand : Poeder of vaste brokken 

 Kleur : Grijs-antractiet 

Geur : Karakteristiek Acetyleen 

pH : Basis 

Kookpunt : 2,300 °C (101.3 kPa) 

Smeltpunt : 2,300 °C (101.3 kPa) 

Ontledingstemperatuur   :  Niet bekend 

Vlampunt    :  Niet bekend 

Ontvlambaarheid    :  Niet-brandbaar  (de stof vormt licht ontvlambaar gas in contact  

         met vocht) 

Zelf ontbrandingstermperatuur  :  Nee 

Gevaar voor explosive   :  Niet bekend (de stof vormt licht ontvlambaar gas in contact met  

   vocht) 

Explosieve eigenschappen   :  Niet bekend 

a) Ondergrens   :  ---- 
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b) Bovengrens   :  ---- 

Oxiderende eigenschappen  :  Niet bekend 

Dampspanning    :  0.1 kPa ( 20 °C) 

Relatieve dichtheid   :  2,2 – 2,7 g/cm³ 

Oplosbaarheid    :  Niet bekend (het product reageert met water) 

Verdelingscoefficiënt   :  Niet bekend (anorganische stof) 

Viscositeit    :  Niet bekend 

 

9.2. Overige informatie 

In contact met vocht Calcium Carbide reactie en vormt Acetlyene 

 

Acetylene data: 

Vlampunt    :  - 17,8 

Ontbrandingstemperatuur   :  321 ° C 

Epxplosieve eigenschappen  : 

a) Ondergrens   :  1.5 w/w %  acytelene 

b) Bovengrens   :  82  w/w %  acytelene 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit : Heftige reactie wanneer het in contact komt met water, vormt gemakkelijk brandbare gas 

acetylene en een enorme warmte. 1Kg Carbid vormt ongeveer 300 Ltr gas acetylene, wanneer het in contact 

komt met water. Acetylene onstabiel bij omgevingstemperatuur. Wanneer het in contact komt met lucht vormt 

acetylene gemakkelijk explosieve mengsels. De ontsteking wordt veroorzaakt door  hete oppervlakken, vonken 

en open vuur. Hoge explosie wordt veroorzaakt door Caclium Carbide door toegevoegd zilvernitraat. 

Bij verhitting ontploft het mengsel van waterstofperoxide en Calcium Carbide. Wanneer het reageert met koper 

of messing vormt de stof ontplofbare verbindingen. Waneer het reageert met kalium fluoride, wordt metalen 

kalium gevormd. In combinatie met zouten van bepaalde zware metalen, acetylene, vormt het hoge explosieve 

verbindingen. Het reageert eveneens heftig op zuren. 

10.2. Chemische stabiliteit : Stabiel in droge omgeving. Het reageert op vochtige lucht en vormt vlambare 

acetylene.   

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties  : ---           

10.4. Te vermijden omstandigheden :  Het reageert op contact met water en vochtige omgeving moet 

worden vermeden 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen :  Water, zilvernitraat, natrium peroxide, koper, messing, 

waterstofperoxide – explosie gevaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten  : Explosieve gas acetylene C2H2 en hoge giftige vlambare gassen. 

Phosphane, PH3 en Sulphane H2S.   

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit :  Geen informatie beschikbaar. 

Irritatie  :   De pH van 1% van Calcium Carbide opgelost in water bedraagt 12.48 

      Huidirritatie : in vivo, konijn, is irritant 

      Oogirritatie  : in vivo, konijn, ononomkeerbaar oogschade 

Gebaseerd op de resultaten van de pH Calcium Carbide moet het materiaal worden  

geclassificieerd als irriterend. 

Chronische toxiciteit : Geen informatie beschikbaar op herhaalde nauwe toxiciteit beschikbaar 

Mutageniteit :  Geen afdoend  bewijs beschikbaar 

Kankerverwekkenheid : Geen afdoend bewijs beschikbaar 

Toxiciteit bij voortplanting : Geen afdoend bewijs voor reproductieve toxiciteit, ontwikkeling toxiciteit en  

teratogeniteit beschikbaar . 

DNEL :   Als de berekening voor DNEL insufficiënt is, dienen de grenzen van de indicatieve  
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beroepsmatige blootstelling voor calciumhydroxide worden gebruikt voor de 

beoordeling van het gevaar. TWA 5 mg / m³ (8 uur) Max. stof blootstelling is 4 uur, 

waardoor de wijziging van de waarde  tot 10 mg / m³ 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Wanneer het in contact komt met vocht Calcium Carbide kan zich eenvoudig ontleden en acytelene en calcium 

hydroxide vormen. Bovendien bevat Calcium Carbide de onzuiverheid Calcium Monoxide,  die eveneens 

hydrolyseert Calcium hydroxide. 

Calcium hydroxide is alkaline en kan de pH beïnvloeden. Organismen van water ecostyeem zijn in staat zich aan 

te passen bij pH veranderingen. De pH van aquatisch milieu kan variëren van 6 pH, zacht water, tot 9 pH, hard 

water. De buffer capaciteit van  de omgeving zal neutraliseren calcium hydroxide, gevormd door Calcium 

Carbide. Acetylene is een vluchtige stof. Daarom hoeft haar relatie tot eco toxiciteit niet te worden beschouwd. 

De rest van onzuiverheden zijn in irrelevante hoeveelheden aanwezig en zijn derhalve  niet van invloed op het 

product eco-toxiciteit. 

12.2.       Toxiciteit voor gewervelde en ongewervelde dieren  

Geen informatie beschikbaar over Calcium Carbide toxiciteit voor vissen 

12.3. Persistentie en afbreekbaarheid 

Bioaccumulatie factor : Calcium Carbide bevat geen enkel ingrediënt met potentieel bioaccumlatie. 

Het bevat geen enkel PBT en vPvB eigenschappen. 

Afbraak : Abiotisch type – Acetylene en Calcium hydroxide worden gevormd door hydrolyse 

12.4. Mobiliteit in de bodem   

Eenmaal in het milieu aanwezig reageert het met water en vochtige lucht en vormt gasvorming acetylene en 

calcoum hydroxide. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Restafval:  Overtollig materiaal moet worden opgeslagen in gesloten vaten. Alle van toepassing zijnde 

gerelateerde wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. Overtollig materiaal kan niet worden geloosd in het 

rioolsysteem of waterafvoer. Het moet worden afgevoerd in gesloten vaten. Wanneer het in contact treedt met  

vocht,  treedt er gemakkelijk gas acetylene op. Mocht dit het geval zijn dan moeten de ontstekingsbronnen 

worden verwijderd en de grote hoeveelheden gas in vaten moeten worden aangeleverd voor transportdoeleinden 

 

Verwijderingsmethoden/informatie : Alleen complete lege verpakking kan worden gerecycled. Enig product  

wat is achtergebleven in de verpakking kan reageren met vocht en gas acetylene vormen. Is dit het geval dan  

dienen alle ontstekingsbronnen te worden verwijderd. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
14.1 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER  

Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):  

U.N. nr.     : 1402  

ADR/RID klasse    : 4.3  

Classificatie code  : W2 

Gevaarlabel   : 4.3  

Waarschuwing plaat  : X423  

                                                     
Verpakkingsgroep  : I 

Limiet hoeveelheid  : 0 Kg 

Tunnelcode   : (B/E) 

Omschrijving goederen  : Calcium Carbide 

Vrijgesteld bedrag  : EO 

Transport categorie  : I 
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Douane goederencode  : 284910 

 

14.2 Vervoer per zeeschip IMDG:  

UN nr.    : 1402 

IMDG-klasse    : 4.3  

Marine pollutant   : no 

Juiste technische benaming  : CALCIUM CARBIDE  

Verpakkingsgroep   : I  

Gevaarlabel    : 4.3  

EMS-nr     : F-G, S-N  

Limiet hoeveelheid  : 0 Kg 

Omschrijving goederen  : Calcium Carbide 

Vrijgesteld bedrag  : EO 

 

                                                      
 

 

14.3 Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:  

U.N./ID nr.    : 1402  

ICAO/IATA-klasse   : 4.3  

Juiste technische benaming  : CALCIUM CARBIDE  

Verpakkingsgroep   : I  

Gevaarlabel    : 4.3 

                                                      
Limiet hoeveelheid passagier : verboden 

IATA verpakkingsinstructie passagier : verboden 

IATA max. hoeveelheid passagier : verboden 

IATA verpakkingsinstructie CARGO : 487 

IATA max. hoeveelheid CARGO  : 15 Kg 

Omschrijving Goederen  : Calcium Carbide 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

               mengsel 

Verordening Slowaakse gouvernement No 355/2006 - Anorganisch 

WGK opmerking : 1 gering schadelijk voor water 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Is uitgevoerd als onderdeel van de registratie van de stof volgens REACH Verordening.  

RUBRIEK 16: Overige informatie 

 

· Relevante zinnen 

H-zinnen :  

H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen branden 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
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P-zinnen :  

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-bescherming dragen 

P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand 

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen 

P304 NA INADEMING  P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het 

ademen vergemakkelijkt 

P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 

P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen 

P370 In geval van brand: P378 Blussen met  droog zand of droog schuim. Nooit water toepassen  

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren 

 

Wetgeving  : dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan de EEG richtlijn (93/112/ EEG) 

  

De in dit blad gegeven informatie betreft slechts het product zoals omschreven in hoofdstuk 2. Deze informatie 

is niet van toepassing, wanneer het product tezamen wordt gebracht met een ander product of wanneer het 

product wordt gebruikt in een proces. Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en 

volledig. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer van het product om na te gaan, of de gegeven 

informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product. Het is eveneens de 

verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn 

onderneming op te stellen. 
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