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

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper
Producttype : Dierenvoeding
Synoniemen : Aktuelle Rezeptur mit Eisencarbonat DE
Vrijstellingen autorisatieplicht REACH : Vrijgesteld van REACH-registratie

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Dierenvoeding

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Bel voor Chemische noodgevallen ... 24 uren 7 dagen per week 
In de V.S. en Canada: +1 800 424 - 9300
Buiten de V.S. en Canada: +1 703 741 - 5970
(oproepkosten door opgeroepene betaald mogelijk)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

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

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

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Extra zinnen : Het is een diervoeder volgens Verordening (EG) nr. 767/2009, die niet onderhevig is aan 

etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Component

zinkoxide (1314-13-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von Suttner-Str. 7
34131 Kassel - Deutschland
T +49 561 9301- 0
info@k-plus-s.com - www.kpluss.com
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http://www.kpluss.com/
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

zinkoxide (CAS-Nr) 1314-13-2
(EG-Nr) 215-222-5
(EU Identificatie-Nr) 030-013-00-7

≥ 0,112 – ≤ 
1,12

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Indien men zich onwel voelt, arts/medische dienst raadplegen.
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 : Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na contact met de huid : Geen effecten bekend.
Symptomen/effecten na opname door de mond : NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Misselijkheid. Braken.

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

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Bij omgevingsbrand blusmiddelen aanpassen aan omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

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

Brandgevaar : DIRECT BRANDGEVAAR: Niet brandbaar.
Explosiegevaar : DIRECT EXPLOSIEGEVAAR: Geen direct explosiegevaar. Het product is niet explosief. Is 

niet geclassificeerd volgens Verordening (EU) 2019-1148.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. Zoutzuur.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Volledig beschermende kleding. 
Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.

Overige informatie : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. 
Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Niet in de ondergrond laten doordringen. Zorg ervoor dat het product niet in het milieu 
terechtkomt. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. Vermijd de vorming van stof. Restant wegspoelen met 
veel water. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd 
worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Mechanisch verzamelen (door bijeen 
te vegen of op te scheppen) en in een geschikte container doen voor verwijdering.

Overige informatie : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Zorg voor een adequate ventilatie. 
Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Draag persoonlijke beschermende kleding (zie hoofdstuk 8). Zie Rubriek 7. Zie Rubriek 8. 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. Draag een persoonlijke 
beschermingsuitrusting. Stof niet inademen. Vermijd de vorming van stof.

Hygiënische maatregelen : Normale hygiëne.

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

Opslagvoorwaarden : Op een droge plaats bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur. Tegen vocht beschermen.
Informatie betreffende gemengde opslag : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: oxidatiemiddelen. metalen. water/vocht.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Nātrija hlorīds

OEL TWA 5 mg/m³

Referentie Wetgeving Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 
2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92)

Litouwen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Natrio chloridas

IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³
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SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Referentie Wetgeving LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

zinkoxide (1314-13-2)
België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

OEL TWA 2 mg/m³

OEL STEL 10 mg/m³

Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

VME (OEL TWA) 5 mg/m³
10 mg/m³

VS - ACGIH - Beroepsmatige blootstellingslimieten

ACGIH OEL TWA 2 mg/m³ (Respirable fraction)

ACGIH OEL STEL 10 mg/m³ (Respirable fraction)

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
DNEL/DMEL (Werknemers)

Acuut - systemische effecten, dermaal 295,52 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Acuut - systemische effecten, inhalatie 2068,62 mg/m³

Langdurig - systemische effecten, dermaal 295,52 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 2068,62 mg/m³

DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

Acuut - systemische effecten, dermaal 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Acuut - systemische effecten, inhalatie 443,28 mg/m³

Acuut - systemische effecten, oraal 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, oraal 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 443,28 mg/m³

Langdurig - systemische effecten, dermaal 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag

PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 5 mg/l

PNEC (Bodem)

PNEC bodem 4,86 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)

PNEC waterzuiveringsinstallatie 500 mg/l

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

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

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:

In geval van risico op overmatig stofvorming een bril dragen.

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Bij stof: stofmasker. EN 143

8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vast
Kleur : Kleurloos tot wit.
Voorkomen : Kristallen.
Molecuulmassa : 58,44 g/mol
Geur : Reukloos.
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar
Smeltpunt : 801 °C (1013 hPa)
Vriespunt : Niet beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)
Ontvlambaarheid : Niet beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief.
Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend.
Explosiegrenzen : Niet van toepassing
Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing
Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing
Vlampunt : Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing (vaste stof)
Ontledingstemperatuur : > 804 °C
pH : 6 – 9 (50 g/l; 20°C; DIN 38404-5)
pH-oplossing : Niet beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing (vaste stof)
Viscositeit, dynamisch : Niet van toepassing (vaste stof)
Oplosbaarheid : Oplosbaar in water.

Water: 35,9 g/100ml (20 °C)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)
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Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar
Dichtheid : ≈ 1,95 g/cm³
Relatieve dichtheid : 2,16 (25 °C)
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing
Deeltjesgrootte : 1,293 mm (D50, CIPAC MT 59.1)
Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Vorm van de deeltjes : Niet beschikbaar
Aspectverhouding deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjesaggregatietoestand : Niet beschikbaar
Deeltjesagglomeratietoestand : Niet beschikbaar
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjesstofvorming : Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Minimale ontstekingsenergie : Niet van toepassing
VOC-gehalte : Niet van toepassing (anorganisch)
Bulk dichtheid : 1050 – 1300 kg/m³
Overige eigenschappen : Hygroscopisch

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit

Hygroscopisch.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Alkalimetalen. Zuren. oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
LD50 oraal rat > 3980 mg/kg lichaamsgewicht (Rat, Experimentele waarde, 20% waterige oplossing, 

Oraal)

LD50 dermaal konijn > 10000 mg/kg (Konijn, Experimentele waarde, Dermaal)
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LC50 Inhalatie - Rat > 42 mg/l air (1 u, Rat, Mannelijk, Experimentele waarde, 20% waterige oplossing, 
Inhalatie (aerosol))

zinkoxide (1314-13-2)
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, Mannelijk / 

vrouwelijk, Experimentele waarde, Oraal, 14 dag(en))

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OESO 402: Acute dermale toxiciteit, 24 u, Rat, Mannelijk / 
vrouwelijk, Experimentele waarde, Dermaal, 14 dag(en))

LC50 Inhalatie - Rat > 5,7 mg/l (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 403, 4 u, Rat, Mannelijk / 
vrouwelijk, Experimentele waarde, Inhalatie (stof), 14 dag(en))

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: 6 – 9 (50 g/l; 20°C; DIN 38404-5)

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: 6 – 9 (50 g/l; 20°C; DIN 38404-5)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing (vaste stof)

11.2. Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

11.2.2 Overige informatie
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen

: Weinig schadelijk bij inslikken (LD50 oraal rat > 2000 mg/kg),Niet irriterend voor de 
huid,Niet schadelijk bij contact met de huid (LD50 huid > 5000 mg/kg),Weinig schadelijk bij 
inademen,Niet irriterend voor de ogen

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Niet ingedeeld als milieugevaarlijk volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Ecologie - lucht : Niet opgenomen in de lijst van stoffen die kunnen bijdragen tot het broeikaseffect (IPCC). 

Niet opgenomen in de lijst van gefluoreerde broeikasgassen (Verordening (EU) nr. 
517/2014). Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 
1005/2009).

Ecologie - water : Niet schadelijk voor schaaldieren (Daphnia). Niet schadelijk voor vissen. Niet schadelijk 
voor algen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Niet ingedeeld

Niet snel afbreekbaar
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SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
LC50 - Vissen [1] 5840 mg/l (ASTM, 96 u, Lepomis macrochirus, Doorstroomsysteem, Zoet water, 

Experimentele waarde, Dodelijk)

zinkoxide (1314-13-2)
LC50 - Vissen [1] 1,55 mg/l (96 u, Danio rerio, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, 

Dodelijk)

EC50 - Schaaldieren [1] 1 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia magna, 
Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, Zinkion)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing op anorganische stoffen.

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) Niet van toepassing (anorganisch)

ThZV Niet van toepassing (anorganisch)

zinkoxide (1314-13-2)
Persistentie en afbreekbaarheid Biologische afbreekbaarheid in de bodem: niet van toepassing. Biologische 

afbreekbaarheid niet van toepassing.

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) Niet van toepassing (anorganisch)

ThZV Niet van toepassing (anorganisch)

12.3. Bioaccumulatie

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Bioaccumulatie Geen vermogen tot bioaccumulatie.

zinkoxide (1314-13-2)
BCF - Vissen [1] 78 – 2060 (14 dag(en), Oncorhynchus mykiss, Semi-statisch systeem, Zoet water, 

Experimentele waarde)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 1,53 (Geschatte waarde)

Bioaccumulatie Geen vermogen tot bioaccumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Oppervlaktespanning 73,03 mN/m (23 °C, 14.5 g/l)

Ecologie - bodem Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof.

zinkoxide (1314-13-2)
Oppervlaktespanning Niet van toepassing (vaste stof)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Koc) 2,2 (log Koc, Literatuurstudie)

Ecologie - bodem Weinig vermogen tot adsorptie in bodem.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

SOLSEL UNIVERSAL Mineraal Liksteen zonder Koper 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
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Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Component
zinkoxide (1314-13-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 

XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Geen andere effecten bekend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Niet in het riool of het milieu lozen. Naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Afval 
verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften.

Aanvullende informatie : Kan beschouwd worden als niet-gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG, zoals 
aangepast door Verordening (EU) nr. 1357/2014 en Verordening (EU) nr. 2017/997.

EURAL-code : 06 03 14 - niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer of ID-nummer
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Niet van toepassing
Transport op open zee
Niet van toepassing
Luchttransport
Niet van toepassing
Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
Spoorwegvervoer
Niet van toepassing
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

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
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
 
VOC-gehalte : Niet van toepassing (anorganisch)

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
Beperkingen m.b.t. beroepswerkzaamheden : Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van werkende 

moeders (MuSchG)
Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van jonge mensen in 
dienstverband (JArbSchG)

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)
Technische instructies voor de controle op 
luchtkwaliteit (TA Luft)

: 5.2.1   Totaal alle stofdeeltjes, ook fijnstoffen

Opslagklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Niet-brandbare vaste stoffen
Gezamenlijke opslagtabel :

Gezamenlijke opslag is niet toegestaan : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
Gezamenlijke opslag met beperkingen is 
toegestaan

: LGK 4.1A, LGK 5.1C

Gezamenlijke opslag is toegestaan voor : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, 
LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, 
LGK 13, LGK 10-13

Nederland
ABM categorie : C(2) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen, komt van nature voor in 

oppervlaktewater
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatieblad (VIB) K+S, EU

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.


