
 

 

 
 
 
 

Brake Fluid DOT 4 
Remvloeistof 

 
Veiligheidsinformatieblad 

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 
Versie: 17.07.2015, vervangt 08.08.2012 

 
 

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

 
1.1. Productidentificatie 
Handelsnaam:   Argos Oil Brake Fluid Dot 4 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Aanbevolen gebruik  Remvloeistof 
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad   
Fabrikant/leverancier:  
 
GP Groot Brandstoffen- en Oliehandel B.V.    Van Kessel Olie B.V. 
Vennewatersweg 2B,      Milheesestraat 19 
1852 PT Heiloo      5763 AD Milheeze 
T 088-472 03 00       T 0492-34 12 21 
F 072-531 13 99       F 0492-34 36 64 
E info@gpgroot.nl       E verkoop@vankesselolie.nl 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88  
 

2 Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 

 
  GHS07 
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

 

2.2. Etiketteringselementen 
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. 
 

 

 

 



 

 

Gevarenpictogrammen 

 
GHS07S 
Signaalwoord Waarschuwing 

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:  
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 
Gevarenaanduidingen 
11319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Veiligheidsaanbevelingen 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met wat er gedurende een 
aantal minuten:contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
 
2.3. Andere gevaren Het product is niet geclassificeerd als brandbaar maar brand wel. 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
PBT: 
Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof 
wordt daardoor niet beoordeeld als PBT. 
zPzB: 
Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt 
daardoor niet beoordeeld als zPzB. 
 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
3.1. Stoffen  
Niet van toepassing 
 
3.2. Mengsels 
Beschrijving: Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. 

G e v a a r l i j k e  i n h o u d s t o f f e n :   

CAS: 143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol                                               30-50% 
EINECS: 205-592-6 Eye Dam. 1, H318  
Reg.nr.: 01-2119475107-38-X,CXX 

CAS: 111-46-6 2,2'-oxydiethanol                                                                                   3-<10% 
EINECS: 203-872-2 STOT RE 2, 11373; Q Acute Tox. 4, H302  
Reg.nr.: 01-2119457857-21-XXXX 

CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                                                                 2,5-<3% 
EINECS: 203-961-6 Eye Irrit. 2, H319  
Reg.nr.: 01-2119457857-21-XXXX 

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                                                             2,5-<3% 
EINECS: 203-906-6 Repr. 2, H361d  
Reg.nr.: 01-2119475100-52-XXXX 
 
 
Aanvullende gegevens: 
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 
16. 



 

 

 

4 Eerste hulpmaatregelen 
 
4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 
Algemene informatie: 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS RAADPLEGEN. 
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. 
Na het inademen:  Frisse lucht toedienen; bij klachten arts consulteren. 
Na huidcontact:   Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. 
Na oogcontact:  Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en 

dokter raadplegen. 
Na inslikken:  Onmiddellijk arts raadplegen. Mond spoelen en overvloedig water drinken. 
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen additionele relevante informatie 
beschikbaar. 
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Symptoom bestrijding. Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het NVIC. 
 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waternevel. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met 
schuim, dat tegen alcohol bestand is. 
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal. 
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Bij een brand kan vrijkomen: Stikoxyde (NOx) en Koolmonoxyde (CO) 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
Speciale beschermende kleding: 
Draag autonoom werkend ademhalingsapparaat. 
 

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

6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures  
Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 8). 
 
6.2  Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten 
terechtkomen. 
 
6.3  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. 
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. 
 
6.4  Verwijzing naar andere rubrieken 
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. 
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. 
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13. 

 

7 Hantering en opslag 

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

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 

 

 



 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslag: 
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:  Aanbevolen wordt opslag bij kamertemperatuur. 
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:   Niet samen met brandbare stoffen bewaren. 
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:  Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.  

Product is hygroscopisch. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik    Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 

 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 

8.1 Controleparameters 
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

PuGW Korte termijn waarde: 100 mg/m3, 14 ppm  
Lange termijn waarde: 50 mg/m3, 7 ppm 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 
PuGW Lange termijn waarde: 45 g/m3, 9 ppm  

 
DNEL's 

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 

Oraal  DNEL (Long Term; Systemic) 2,5 mg/kg BW/day (Algemene bevolking) 

Dermaal  DNEL (Long Term; Systemic) 50 mg/kg BW/day (Werknemers) 

25 mg/kg BW/day (Algemene bevolking) 

Inhalatief  DNEL (Long Term; Systemic) 195 mg/m3 (Werknemers) 

117 mg/m3 (Algemene bevolking) 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Dermaal  DNEL (Long Term; Systemic) 106 mg/kg BW/day (Werknemers) 

53 mg/kg BW/day (Algemene bevolking) 

Inhalatief  DNEL (Long Term; Local) 60 mg/m3 (Werknemers) 

12 mg/m3 (Algemene bevolking) 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Oraal  DNEL (Long Term; Local) 1,25 mg/kg BW/m3 (Algemene bevolking) 

Dermaal  DNEL (Long Term; Systemic) 20 mg/kg BW/day (Werknemers) 

10 mg/kg BW/day (Algemene bevolking) 

Inhalatief  DNEL (Long Term; Local) 67,5 mg/m3 (Werknemers) 

34 mg/m3 (Algemene bevolking) 

DNEL (Long Term; Systemic) 67,5 mg/m3 (Werknemers) 

34 mg/m3 (Algemene bevolking) 

DNEL (Short Term; Local) 101,2 mg/m3 (Werknemers) 

50,6 mg/m3 (Algemene bevolking) 

 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Oraal  DNEL (Long Term; Systemic) 1,5 mg/kg BW/day (Algemene bevolking) 

Dermaal  DNEL (Long Term; Systemic) 0,53 mg/kg BW/day (Werknemers) 

0,27 mg/kg BW/day (Algemene bevolking) 

Inhalatief  DNEL (Long Term; Systemic) 50,1 mg/m3 (Werknemers) 



 

 

25 mg/m3 (Algemene bevolking) 
PNEC's 

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 

Oraal PNEC 111 mg/kg food (Indirecte vergiftiging) 

PNEC 1,5 mg/1 (Zoetwater) 

0,15 mg/1 (Zoutwater) 

5,77 mg/kg dwt (Zoetwater Sediment) 

0,13 mg/kg dwt (Zoutware Sediment) 

0,45 mg/kg dwt (Grond) 

200 mg/1 (Rioolzuiveringsinstallatie) 

5 mg/1 (Water (intermitterende vrijgave)) 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

PNEC 10 mg/1 (Zoetwater) 

1 mg/1 (Zoutwater) 

20,9 mg/kg dwt (Zoetwater Sediment) 

2,09 mg/kg dwt (Zoutware Sediment) 

1,53 mg/kg dwt (Grond) 

199,5 mg/1 (Rioolzuiveringsinstallatie) 

10 mg/1 (Water (intermitterende vrijgave)) 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Oraal PNEC 56 mg/kg food (Indirecte vergiftiging) 

PNEC 1 mg/1 (Zoetwater) 

0,1 mg/1 (Zoutwater) 

4 mg/kg dwt (Zoetwater Sediment) 

0,4 mg/kg dwt (Zoutware Sediment) 

0,4 mg,/kg dwt (Grond) 

200 mg/1 (Rioolzuiveringsinstallatie) 

3,9 mg/1 (Water (intermitterende vrijgave)) 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Oraal PNEC 0,09 mg/kg food (Indirecte vergiftiging)  

PNEC 12 mg/1 (Zoetwater)  

1,2 mg/1 (Zoutwater) 

44,4 mg/kg dwt (Zoetwater Sediment)  

0,44 mg/kg dwt (Zoutware Sediment)  

2,44 mg/kg dwt (Grond) 

10000 mg/1 (Rioolzuiveringsinstallatie) 

12 mg/1 (Water (intermitterende vrijgave)) 
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling van dit veiligheidsinformatieblad geldig 
waren. 
 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. 
Voor de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
Ademhalingsbescherming: 
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk. 



 

 

B i j  k o r t e  o f  g e r i n g e  b e l a s t i n g  a d e m f i l t e r t o e s t e l ;  b i j  i n t e n s i e v e  r e s p .  l a n g d u r i g e  

e x p o s i t i e  e e n  v a n  d e  o m r i n g e n d e  l u c h t  o n a f h a n k e l i j k  a d e m h a l i n g s t o e s t e l  

g e b r u i k e n .  F i l t e r  v o o r  k o r t s t o n d i g  g e b r u i k : A-P2 

Handbescherming: 
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. 
Op grond van ontbrekende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / 
de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. 
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. 
Handschoenmateriaal 
Butylrubber 
Nitrilrubber 
Aanbevolen materiaaldikte : > 0,4 mm 
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal 
Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 480 minuten 
bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 6). 
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. 
Oogbescherming: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nauw aansluitende veiligheidsbril (EN166). 

 

 

 

 

 

Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding (EN ISO 13688) 

 

9 Fysische en chemische eigenschappen 
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Vorm:  Vloeistof 
Kleur:  Transparant tot licht geel. 
Reuk:  Karakteristiek 
Geurdrempelwaarde:     Niet bepaald 

pH-waarde bij 20 °C:    7-11,5 (SAE J 1703) 

 

Toestandsverandering  

Smeltpunt/smeltbereik:     -50°C ( SAE J1703 )  

Kookpunt/kookpuntbereik:   >50°C ( SAE J1703 ) 

Vlampunt:     >100°C ( IP 35 ) 

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):  Niet bruikbaar 

Ontstekingstemperatuur:                  >300°C  

Ontledingstemperatuur: >300°C ( ASTM D 286 )                                

Zelfontbrandingstemperatuur:   Het product ontbrand niet uit zichzelf 

Zelfonsteking:      

Ontploffingsgevaar:                                                       Het product is niet ontploffingsgevaarlijk 

Ontploffingsgrenzen: 
Onderste:      Niet bepaald 
Bovenste:     Niet bepaald 



 

 

Dampspanning bij 20 °C:    < 0,1 mbar (Reid) 

Dichtheid bij 20 °C:    1,06-1,07 g/cm3 (DIN 51757) 
Relatieve dichtheid    Niet bepaald 
Dampdichtheid     Niet bepaald 
Verdampingssnelheid    Niet bepaald 

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: Volledig mengbaar. 

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):   < 2,0 log POW (OECD 117) 

Viscositeit 
Dynamisch:  Niet bepaald. 
Kinematisch bij 20 °C:  5-10 cSt (ATSM D 405) 
 
   
9.2. Overige informatie 
Product is hygroscopisch 
  

10 Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 
 
10.2. Chemische stabiliteit 
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij opslag en hantering volgens voorschrift. 
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend. 
 
10.4. Te vermijden omstandigheden Geen additionele relevante informatie bechikbaar.  
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

 

11 Toxicologische informatie 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit 
Beschikbare gegevens: Op basis van de gegevens wordt geen acute toxiciteit verwacht. 
I n d e l i n g s r e l e v a n t e  L D / L C 5 0 - w a a r d e n :   

Oraal   LD50 > 5000 mg/kg (Rat)  

Dermaal    LD50 > 3000 mg/kg (Konijn) 

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 

Oraal   LD50 5170 mg,/kg (Rat) 

Dermaal        LD50 3540 mg/kg (Konijn) not classified 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Oraal   LD50 > 10000 mg/kg (Rat) (standard acute method) 

Dermaal   LD50 > 10000 mg/kg (rbt) (standard acute method)  

Inhalatief   LC50/4 h > 4,6 mg/1 (Rat) (standard acute method) 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Oraal   LD50 > 2410 mg/kg (Rat) (OECD 401)  

Dermaal    LD50 > 2500 mg/kg (rbt) (OECD 402)  

Inhalatief   LC50/4 h > 29 mg/1 (Rat) (OECD 403) 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 



 

 

Oraal   LD50 > 5000 mg/kg (Rat) (OECD 401)  

Dermaal    LD50 > 6500 mg/kg (rbt) (OECD 402) 

Inhalatief   LC50/4 h > 1,2 mg/1 (Rat) (OECDD 403) 
 
Primaire aandoening: 
 
Huidcorrosie/-irritatie 

Irriterende werking voor de huid Skin Corrosion - (Konijn) (OECD 404) not classified as irritant. 

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Corrosion - (Konijn) not irritating 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Corrosion - (Konijn) (International Journal of Cosmetic Science 4: 67-
80) not irritating 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Corrosion +/- (Konijn) (OECD 404) slightly irritating 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Corrosion - (Konijn) (OECD 404) not irritating 
Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Irriterende werking voor de ogen Eye Corrosion + (Konijn) (OECD 405) Causes serious eye irritation 

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 

Irriterende werking voor de ogen Eye Corrosion + (Konijn) (OECD 405) 
reversible effects on the eye 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Irriterende werking voor de ogen Eye Corrosion - (Konijn) (Int J Cosmet Sci 4: 67-80) not irritating 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Irriterende werking voor de ogen Eye Corrosion (Konijn) Not irritating 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Irriterende werking voor de ogen Eye Corrosion - (Konijn) (OECD 405) not irritating 

 
Ademhalingsorganen:     Niet van toepassing. 
 
Bij inslikken:     Niet van toepassing. 
 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Sensibilisation - (Hamsters) (EU Mthod B.6) not sensitising 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Sensibilisation - (Hamsters) (OECD 406) not sensitising 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Irriterende werking voor de huid Skin Sensibilisation - (Hamsters) (OECD 406) Not sensitising 
Aanvullende toxicologische informatie: 
Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor 
toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. 
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze 
ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid 
Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) eenmalige blootstelling: Niet van toepassing. 
 



 

 

S p e c i f i e k e  d o e l o r g a a n t o x i c i t e i t  ( S T O T )  h e r h a a l d e  
b l o o t s t e l l i n g :   

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Oraal    NOAEL (rep dose tox) 100 mg/kg bw/day (Rat) 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Oraal    NOAEL (rep dose tox) 900 mg/kg bw/day (Rat) (OECD 407) 

Inhalatief    NOAEC (rep dose tox) > 1060 mg/m3 (Rat) (OECD 413)  
Toxiciteit bij herhaalde toediening 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Dermaal    NOAEL (rep.dose) 40 mg/kg (Hamsters) (OECD 411) 
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting) 
Studie resultaten: 

 
111-46-6 2,2'-oxydiethanol 
Carcinogenicity 

Mutagenicity  

Reprotoxicity 

(-) (J Industr Hyg Toxicol 28: 40-43) 
Based on the results in this experiment and those in previous experiments  
reported, the authors concluded that in the ethylene glycol series the  
chronic oral toxicity to rats decreases with an increase in molecular weight of the glycols. 

(-) (OECD 471; EU Method B.13/14)  
Not classified 

- (-) (Arch Exper Path Pharmacol 220: 414-417) 
At the doses used in this study there was nothing to suggest impairment of  
reproduction or any 
embryotoxic action of DEG 

 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

Mutagenicity - (Hamster) (OECD 473) 
negative 

Reprotoxicity - (Rat) (OECD 415) 
There was no evidence of reproductive toxicity resulting from 
treatment of rats with 2-(2-  
butoxyethoxy)ethanol with a dermally applied dose of 2000mg/kg bw/day 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

Oraal Developmental Toxicity - (Konijn) (OECD 414) 
There was no evidence of teratogenicity in any dose group 

Mutagenicity (Bacteriën) (OECD 471) 
negative 

Reprotoxicity - (Rat) 
No evidence of testicular toxicity seen. 
No degenerative changes observed. 

 
 

12 Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 
Aquatische toxiciteit: 

LC50 (96h) > 100 mg/1 (Oncorhynehus mykiss)  

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol 

LC50 (96h) 2200-4600 mg/1 (Leuciscus Idus) (DIN 38 412, part L15) 
LCO (96h): 2150 mg/1 
LC100 (96h): 4600 mg/1 
NOEC (96h): 1000mg/1 

NOEC (72h) 62,5 mg/1 (Scenedesmus subspicatus) (DIN 38412, part 9) 
EC10 (72h): 151.7 mg,/l(biomass) 154.6 mg/1 (yield) 612.6 mg/1 (growth rate) 
EC20 (72h): 364.2 mg/1 (biomass) 336.8 mg/1 (yield) 



 

 

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

EC50 (24h) > 10000 mg/1 (Daphnia Magna) (DIN 38412/11) 

LC50 (96h) 75200 mg/1 (Pimephales promelas) 

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

EC50 (48h) > 100 mg/1 (Daphnia Magna) (EU Method C.2) 

EC50 (96h) > 100 mg/1 (Algen) (OECD 201)  
NOEC (96h): > 100mg/1 

LC50 (96h) 1300 mg,/1 (Lepomis Macrochirus) (OECD 203)  

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 

EC50 (0,5h) > 1000 mg/1 (Geactiveerd Slib) (OECD 209) 
EC20 (0.5h): > 1000 mg/1 
EC80 (0,5h): > 1000 mg/1 

EC50 (48h) 1192 mg/1 (Daphnia Magna) (EPA-660/3-75-009 (1975))  
EC10 (48h): 688 mg/1 

EC50 (96h) > 1000 mg/1 (Selenastrum Capricornutum) (OECD 201)  
ECO (96h): 1000 mg/1 

LC50 (96h) 5741 mg/1 (Pimephales promelas) (US-EPA) 
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Biodegradability 100 % (-) (21d; OECD 302B)  

111-46-6 2,2'-oxydiethanol 

Biodegradability > 70 % (-) (OECD 301 B) 
 
12.3. Bioaccumulatie 

Log Poctanol/water < 2,0 (-) (OECD 117) 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 
Verdere ecologische informatie: 
Algemene informatie: 
Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen. 
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein 
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. 
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
PBT: 
Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof 
wordt daardoor niet beoordeeld als PBT. 
zPzB: 
Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof 
wordt daardoor niet beoordeeld als zPzB. 
 

12.6. Andere schadelijke effecten Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

 

13 Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbeveling:    Afvalverwijdering volgens geldende wet-en regelgeving. 
Europese afvalcatalogus  16 01 13* remvloeistoffen 

Niet gereinigde verpakkingen: 
Aanbeveling:    Afvalverwijdering volgens geldende wet-en regelgeving. 

 
 
 



 

 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

14.1. VN-nummer 
ADR, RID,ADN, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing 
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
ADR, RID,ADN, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing 
 
14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR, RID,ADN, ADN, IMDG, IATA        Niet van toepassing 
 
14.4. Verpakkingsgroep: 
ADR, RID,ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing 
 
14.5. Milieugevaren: 
Marine pollutant: Neen 
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar 
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij 
MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing. 
VN "Model Regulation": 

 

15 Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 
Geen opmerkingen. 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  

geen der bestanddelen staat op de lijst. 
SZW-lijst van mutagene stoffen  

geen der bestanddelen staat op de lijst. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid 

geen der bestanddelen staat op de lijst. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling 

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol: 2 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding 

geen der bestanddelen staat op de lijst. 
Europeese voorschriften: Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

Nationale voorschriften: 

Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. 

 

16 Overige informatie 

Overige informatie: 

De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. 
Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - 
ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of 
verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. 
Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of 
onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, 
het gebruik of de verwijdering van het product. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit product en dient 
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander 
product, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is.  



 

 

 

Relevante zinnen 
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 
H373 Kan schade aan de nieren veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
Afkortingen en acroniemen: 
NOEC: No Observed Effect Concentration 
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye initation, Hazard Category 1 
Eye luit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 

 
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, 
alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het 
product. 
 
 
 
 


