
Versie: 1.0 nl 

Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). datum van samenstelling: 
17.08.2020 

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

1.1 Productidentificatie 

Identificatie van de stof 

Artikelnummer 

Registratienummer (REACH) 

HANDALCOHOL 70 

1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). 

niet relevant (mengsel) 

1.2 

1.3 

1.4 

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

Geïdentificeerde gebruiken: Handdesinfectiemiddel 

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Holland Packaging B.V. 
Veemarktkade 8 
5222 AE 'S-HERTOGENBOSCH

+31(0)736315101 

info@hollandpackaging.nl 

www.hollandpackaging.nl

e-mail (bevoegde persoon)

Telefoonnummer voor noodgevallen 

: info@hollandpackaging.nl 

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): zowel telefonisch (030-274 8888) als via internet 
(www.vergiftigingen.info) - 24 uur per dag en 7 dagen in de week 

[Alleen voor gebruik door medische professionals] 
; 112 (24 uurs service) - alleen van toepassing in Nederland. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Indeling overeenkomstig GHS 

2.6 ontvlambare vloeistof 

3.3 ernstig oogletsel/oogirritatie 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Signaalwoord Gevaar 

Nederland (nl) 

(Flam. Liq. 2) H225 

(Eye Irrit. 2) H319 
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Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). 

Pictogrammen 

GHS02, GHS07 

Gevarenaanduidingen 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

Veiligheidsaanbevelingen 

Voorzorgsmaatregelen - preventie 

Versie: 1.0 nl

datum van samenstelling: 
17.08.2020 

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en an-
dere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P233 In goed gesloten verpakking bewaren. 

Voorzorgsmaatregelen - reactie 

P305+P351 +P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 5000 ml 

Signaalwoord: Gevaar 

Symbool/symbolen 

�� 

2.3 Andere gevaren 

Er is geen verdere informatie. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2 Mengsels 

Beschrijving van het mengsel 

Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 

Ethanol 

Nederland (nl) 

CAS No 
64-17-5

EC No 
200-578-6

Catalogus nr. 
603-002-00-5

REACH reg. nr. 
01-2119457610-43-

xxxx 

70 Flam. Liq. 2 / H225 
Eye Irrit. 2 / H319 
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Naam van de stof Identificatie gew.-
%

Indeling overeenkomstig
met 1272/2008/EG

Pictogrammen

2-Butanon / MEK CAS No
78-93-3

EC No
201-159-0

Catalogus nr.
606-002-00-3

REACH reg. nr.
01-2119457290-43-

xxxx

< 1 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

EUH066

Propaan-2-ol/ CAS No
67-63-0

EC No
200-661-7

Catalogus nr.
603-117-00-0

REACH reg. nr.
01-2119457558-25-

xxxx

< 1 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

Bitrex CAS No
3734-33-6

< 0,1 Acute Tox. 4 / H302

Opmerkingen

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevarenaanduidingen). Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing

Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Bij huidcontact

Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Bij oogcontact

Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehou-
den. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Bij inslikken

De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irritatie, Duizeligheid, Misselijkheid, Buikpijn, Braken, Ademhalingsmoeilijkheden, Narcotische wer-
king

Nederland (nl) Pagina 3 / 20
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Versie: 1.0 nl 

Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). datum van samenstelling: 
17.08.2020 

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving 
sproeiwater, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (C02) 

Ongeschikte blusmiddelen 

volle waterstraal 

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

Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie 
met lucht explosieve mengsels. 

Gevaarlijke verbrandingsproducten 

Kan bij brand giftige koolmonoxidedampen produceren. 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

De dichtheid van dampen is groter dan die van lucht. Op herontsteking letten. Met normale voorzor
gen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. 

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

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Verwijdering van ont
stekingsbronnen. 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Explosie
gevaar. 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten 

Afdekken van afvoerkanalen. 

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd 

Met vloeistofbinden de stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. 

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen 

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren. 
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Versie: 1.0 nl 

datum van samenstelling: 
17.08.2020 

Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. 
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 
13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Maatregelen voor voldoende ventilatie. 

• Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

®verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Door explosiegevaar, 

voorkom het vrijkomen van dampen in kelders, schachten en putten. 

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne 

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van 
diervoeder. Niet roken tijdens gebruik. 

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

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht be
schermen. 

Incompatibele stoffen of mengsels 

Let op advies voor opslag van chemische stoffen. 

Overweging van ander advies 

Opslag - en opvangreservoir aarden. 

• Ventilatievereisten

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. 

• Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten

Aanbevolen opslagtemperatuur: 15 - 25 °c. 

7.3 Specifiek eindgebruik 

Er is geen informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming 

8.1 Controleparameters 

Nationale grenswaarden 

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) 
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Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). 

DE ethanol 64-17-5

DE propaan-2-ol 67-63-0

DE butanon 78-93-3

EU ethylmethylketon 78-93-3

NL ethanol 64-17-5

NL 2-butanon 78-93-3

Notatie 

AGW 200 

AGW 200 

AGW 200 

IOELV 200 

GW 

GW 

Versie: 1.0 nl 

datum van samenstelling: 
17.08.2020 

380 800 1.520 TRGS 900 

500 400 1.000 TRGS 900 

600 200 600 TRGS 900 

600 300 900 2000/39/ 
EG 

260 1.900 SC-SZW 

590 900 SC-SZW 

TGG 15 min Kortetijdswaarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden 
en die geldt, voor een periode van 15 minuten (l:lehoudens anders vermeld) 

TGG 8 uur Tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een re
ferentieperiode van acht uur (behoudens anders vermeld) 

Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden 
• relevante DNEL, s van bestanddelen van het mengsel

Ethanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/ma mens, via inade- (industriële) acuut - systemische 
ming medewerkers effecten 

Ethanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg mens, via de huid (industriële) chronisch - systemi-
medewerkers sche effecten 

Ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m3 mens, via inade- (industriële) chronisch - systemi-
ming medewerkers sche effecten 

2-Butanon 78-93-3 DNEL 600 mg/m3 mens, via inade- (industriële) chronisch - systemi-
ming medewerkers sche effecten 

2-Butanon 78-93-3 DNEL 1.161 mg/kg mens, via de huid (industriële) chronisch - systemi-
lg/dag medewerkers sche effecten 

Propaan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/m3 mens, via inade- (industriële) chronisch - systemi-
ming medewerkers sche effecten 

Propaan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg lg/ mens, via de huid (industriële) chronisch - systemi-
dag medewerkers sche effecten 

• relevante PNEC' s van bestanddelen van het mengsel

Ethanol 64-17-5 PNEC 0,79 mglcm' zeewater afgifte met tussenpozen 

Ethanol 64-17-5 PNEC 2,75 mglcm3 lucht afgifte met tussenpozen 

Ethanol 64-17-5 PNEC 3,6 mglcm' zoetwatersedi- afgifte met tussenpozen 
ment 

Ethanol 64-17-5 PNEC 580 mglcm3 rioolwaterzuive- afgifte met tussenpozen 
ringsinstallaties 

(STP) 
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Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). 

- -
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Ethanol 64-17-5 PNEC 

Ethanol 64-17-5 PNEC 

2-Butanon 78-93-3 PNEC 

2-Butanon 78-93-3 PNEC 

2-Butanon 78-93-3 PNEC 

2-Butanon 78-93-3 PNEC 

2-Butanon 78-93-3 PNEC 

2-Butanon 78-93-3 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

Propaan-2-ol 67-63-0 PNEC 

-
lt 111.;.;i . - .;r-.. -= 

"(ig 

0,63 mglcm' 

0,96 mg/cm' 

55,8 mg/1 

55,8 mg/1 

709 mg/1 

284,7 mg/kg 

284,7 mg/kg 

22,5 mg/kg 

160 mg/kg 

140,9 mg/1 

140,9 mg/1 

140,9 mg/1 

2.251 mg/1 

552 mg/kg 

552 mg/kg 

28 mg/kg 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Versie: 1.0 nl 

datum van samenstelling: 
17.08.2020 

-
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-
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bodem afgifte met tussenpozen 

zoet water afgifte met tussenpozen 

zoet water korte termijn (eenmalig) 

zeewater korte termijn (eenmalig) 

rioolwaterzuive- korte termijn (eenmalig) 
ringsinstallaties 

(STP) 

zoetwatersedi- korte termijn (eenmalig) 
ment 

zeewatersediment korte termijn (eenmalig) 

bodem korte termijn (eenmalig) 

water korte termijn (eenmalig) 

water afgifte met tussenpozen 

zoet water korte termijn (eenmalig) 

zeewater korte termijn (eenmalig) 

rioolwaterzuive- korte termijn (eenmalig) 
ringsinstallaties 

(STP) 

zoetwatersedi- korte termijn (eenmalig) 
ment 

zeewatersediment korte termijn (eenmalig) 

bodem korte termijn (eenmalig) 

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) 

Bescherming van de ogen/het gezicht 

.. 
Veiligheidsbril met zijbescherming dragen. 
Bescherming van de huid 

• bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemi
caliën. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de
boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te
gaan.

• soort materiaal

Butylrubber 
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Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU 

HANDALCOHOL 70 

artikelnummer: 1277 (0,5 Liter) 1278 (5 Liter). 

• materiaaldikte

0,5 mm.

• doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

>480 minuten (permeatieniveau: 6)

• andere beschermingsmiddelen

Versie: 1.0 nl 

datum van samenstelling: 
17.08.2020 

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermen
de crèmes) wordt aanbevolen. 
Beschermingskleding tegen vlammen. 

Bescherming van de ademhalingsorganen 

Adembescherming is noodzakelijk bij: Aërosol- of nevelvorming. Type: A (tegen organische gassen en 
dampen met een kookpunt> 65 °C, kleurcode: bruin). 

Beheersing van milieublootstelling 

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen 

Fysische toestand 

Kleur 

Geur 

Geurdrempelwaarde 

Andere fysische en chemische parameters 

pH-waarde 

Smelt-/vriespunt 

Beginkookpunt en kooktraject 

Vlampunt 

Verdampingssnelheid 

Ontvlambaarheid (vast, gas) 

Explosiegrenswaarden 

• onderste explosiegrens (LEL)

• bovenste explosiegrens (UEL)

Explosiegrenzen van stofwolken 

Dampspanning 

Dichtheid 

Nederland (nl) 

vloeibaar (vloeistof) 

kleurloos 

naar: alcohol 

Geen gegevens beschikbaar 

(neutraal) 

-114 °C (gegevens slaan op het hoofdbestand
deel)

81 °c (gegevens slaan op het hoofdbestanddeel) 

� 23 °C (ISO 13736) 

geen gegevens beschikbaar 

niet relevant (vloeistof) 

3,5 vol% (50 g/m3)
(gegevens slaan op het hoofdbestanddeel) 

15 vol% (330 g/m3)
(gegevens slaan op het hoofdbestanddeel) 

niet relevant 

57 hPa bij 20 °C 
(Gegevens slaan op het hoofdbestanddeel) 

0,88 glcm3 
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