VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SeCore PPT buffer
Veiligheidsinformatieblad (VIB) opgesteld conform 29 CFR 1910.1200 en commissie-verordening EU nr. 453/2010 als
wijziging van verordening 1907/2006 (REACH) en verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF/DE ONDERNEMING
1.1

Productidentificatie

SeCore PPT buffer

Productcategorie-ID

A11255, A11256, 5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D,
5351025, 22510D, 5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573,
5331025

Synoniemen

Geen

Datum van herziening
VIB
1.2

Relevant
geïdentificeerd gebruik
van de substantie of
het mengsel en gebruik
dat wordt ontraden

Gebruiken voor ST015, ST015-1, ST015-2, ST015-3, ST015-4, ST015-5, STS015,
STS015-1, STS015-2, STS015-3, STS015-4, STS015-5, B04736, B04736-1 en
100014980

1.3

Fabrikant

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Telefoonnummer voor
noodgevallen

Voor incidenten met gevaarlijke stoffen [of gevaarlijke goederen]
Morsen, lekken, brand, blootstelling of ongeval
Bel CHEMTREC (24 uur)
1-800-424-9300 CCN 836833 de VS en Canada
+1-703-741-5970 buiten de VS en Canada

1.4

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN
2.1

Classificatie van de
substanties of
mengsels

GHS-classificatie:
Oogschade categorie 1 (H318)
Specifieke doelorgaantoxiciteit herhaalde blootstelling categorie 2 (H373)
EU-preparatenclassificatie (1999/45/EG):
Irriterend (Xi) R41
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VIB: SeCore PPT buffer
Gevaar!

Etiketteringselementen

Bevat natriumacetaat, ethyleendiamine-tetra-azijnzuur, dinatriumzout.

Gevarenbeschrijvingen
H318 Veroorzaakt ernstige oogschade.
H373 Kan schade aan de luchtwegen veroorzaken als gevolg van
langdurige of herhaalde blootstelling door inademing.

2.3

Voorzorgsbeschrijvingen
P260 Nevel, dampen of spray niet inademen.
P280 Draag oogbescherming.
P305 INDIEN IN OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende
+
een aantal minuten. Verwijder contactlenzen als u deze draagt
P351 en als dit gemakkelijk kan worden gedaan. Blijf spoelen.
+
P338
P310 Bel onmiddellijk het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum /
Antigifcentrum of een arts.
P314 Zoek medische hulp als u zich onwel voelt.
P501 Voer inhoud en container af in overeenstemming met lokale en
nationale voorschriften.
Geen

Andere gevaren

3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER BESTANDDELEN
3.2

Mengsel

Chemisch

CAS/EINECSnummer

Hoeveelheid
(gm%)

EU-classificatie
(67/548/EEG)

CLP/GHSclassificatie

Natriumacetaat

126-96-5/204814-9
139-33-3 /
205-358-3

5-15%

Xi R41

1-5%

Xn R20, R48/20

Oogschade 1
(H318)
Acute toxiciteit 4
(H332)
STOT RE 2
(H373)

Ethyleendiaminetetra-azijnzuur,
dinatriumzout

Zie sectie 16 voor meer informatie over GHS- en EU-classificatie.
Alle andere componenten zijn niet-gevaarlijk zoals bepaald in de Amerikaanse OSHA Hazard
Communication Regulation (29 CFR 1910.1200),
de WHMIS-voorschriften van Canada en de EU-richtlijnen over de classificatie en etikettering
van gevaarlijke stoffen en preparaten.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1

Beschrijving van
eerstehulpmaatregelen

TDX-OLI-DMR-PS-0282, Rev 03
Ingangsdatum:

Bij contact met de ogen: De ogen onmiddellijk gedurende 20 minuten spoelen met
grote hoeveelheden vers water. Roep onmiddellijk medische hulp in.
Bij contact met de huid: Was de huid met zeep en grote hoeveelheden water. Roep
medische hulp in als de irritatie aanhoudt. Was de verontreinigde kleding voordat
deze opnieuw wordt gebruikt.
Bij inslikken: Spoel de mond met water. Laat de persoon vervolgens 1- 2 glazen
water drinken. Waarschuw een arts als u zich onwel voelt.
Bij inademen: Breng de persoon in de frisse lucht. Als ademhalingsmoeilijkheden of
ongemak optreden en blijven duren, waarschuw een arts.
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4.2

Belangrijkste
symptomen en
effecten, zowel acuut
als uitgesteld

Kan ernstige oogirritatie of brandwonden met mogelijke oogschade veroorzaken.
Langdurige of herhaalde blootstelling kan milde irritatie van de huid veroorzaken.
Inademing van dampen kan lichte irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Langdurige inademing kan schade aan de luchtwegen veroorzaken.

4.3

Vermelding van de
vereiste onmiddellijke
medische verzorging
en speciale
behandeling

Onmiddellijke medische hulp is vereist bij contact met de ogen

5. MAATREGELEN VOOR HET BEDWINGEN VAN BRAND
5.1

Blusmiddelen

Gebruik middelen die geschikt zijn voor het omringende vuur.
NIET te gebruiken blusmiddelen: Geen, voor zover bekend.

5.2

Speciale gevaren die
door de stof of het
mengsel worden
veroorzaakt

Geen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten: Verbranding nadat het water is verdampt kan
zwavel- en stikstofoxiden produceren.

5.3

Advies voor
brandweerlieden

Draag een zelfstandig werkend ademhalingstoestel en beschermende kleding om
contact met ogen en huid te voorkomen.

6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN
6.1

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen,
beschermende
uitrusting en
noodprocedures

Draag beschermende uitrusting tijdens het reinigen. Vermijd langdurig contact met de
huid en de ogen.

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen, voor zover bekend.

6.3

Methoden en
materialen voor
beheersing en
opruimen

Dam het gemorste product in en neem het op met een inert absorberend materiaal.
Neem op en plaats in een container voor afvalverwijdering. Was resterende sporen
met water.

6.4

Verwijzingen naar
andere secties

Zie rubriek 8 voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voor
correcte methodes voor afvalverwijdering.

7. VERWERKING EN OPSLAG
7.1

Voorzorgsmaatregelen
voor een veilige
verwerking

Draag een laboratoriumjas, veiligheidsbril en chemisch bestendige handschoenen.
Gebruik goede laboratoriumpraktijken. Vermijd langdurig contact met de ogen, huid
en kleding. Was de handen grondig na hantering.

7.2

Omstandigheden voor
veilige opslag, inclusief
onverenigbare
producten

Raadpleeg het productetiket voor informatie betreffende opslag.

7.3

Specifiek eindgebruik

TDX-OLI-DMR-PS-0282, Rev 03
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8. VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BEVEILIGING
8.1

8.2

Bedieningsparameters

Voorzorgsmaatregelen
tegen blootstelling

Chemisch

Grenswaarden/bron beroepsmatige blootstelling

Natriumacetaat

Geen vastgesteld

Ethyleendiamine-tetraazijnzuur, dinatriumzout

Geen vastgesteld

Technische beheersingsmiddelen: Algemene laboratoriumventilatie dient geschikt
te zijn voor normaal gebruik.
Ademhalingsbescherming: Normaliter geen nodig.
Handbescherming: Draag chemisch bestendige handschoenen om langdurig
contact met de huid te vermijden.
Oogbescherming: Draag standaard laboratoriumbril.
Huidbescherming: Draag een laboratoriumjas.
Andere beheersingsmiddelen: Een veiligheidsdouche en oogbad worden
aanbevolen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1 Informatie over elementaire fysische en chemische eigenschappen:
Voor zover ons bekend, zijn de chemische en fysische eigenschappen niet grondig onderzocht.
Verschijningsvorm: Heldere, kleurloze vloeistof
Geur: Geurloos
Geurdrempel: Geen gegevens beschikbaar
pH: Niet beschikbaar
Smeltpunt/vriespunt: 0 °C (approximatief)
Kookpunt: 100 °C (approximatief)

Dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid: Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt octanol/water Geen
gegevens beschikbaar
Zelfontstekingstemperatuur: Geen gegevens
beschikbaar
Decompositietemperatuur: Geen gegevens
beschikbaar
Viscositeit: Geen gegevens beschikbaar
Explosieve eigenschappen: Niet-explosief

Vlampunt: Niet-ontvlambaar
Verdampingssnelheid: Geen gegevens
beschikbaar
Brandbaarheidslimieten: LEL: Niet van toepassing Oxiderende eigenschappen: Geen oxidatiemiddel
UEL: Niet van toepassing
Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Molecuulformule: Mengsel
Ontvlambaarheid (vaste stof, gas): Niet van
toepassing
Molecuulgewicht: Mengsel
9.2 Overige informatie: Geen beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit

Niet reactief onder normale omstandigheden.
Stabiel bij normale hantering en opslag.

10.3 Mogelijke gevaarlijke
reacties

Geen, voor zover bekend.

10.4 Te vermijden
omstandigheden

Geen, voor zover bekend.

10.5 Incompatibele
materialen

Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen, zuren, bases en metaallegeringen.

10.6 Gevaarlijke producten
na decompositie

Thermische ontleding kan zwavel- en stikstofoxiden produceren.
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11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1 Informatie over
toxicologische effecten


Inademing



Inslikken



Contact met de huid

Langdurige blootstelling kan milde irritatie van de huid veroorzaken.



Contact met de ogen

Kan ernstige irritatie of brandwonden veroorzaken. Kan oogschade veroorzaken.



Chronische effecten
van overmatige
blootstelling

Langdurige inademing van dit materiaal kan schade aan de luchtwegen veroorzaken.



Carcinogeen of
vermoedelijk
carcinogeen

Geen van de componenten is vermeld als carcinogeen of vermoedelijk carcinogeen.



Acute
toxiciteitswaarden

Natriumacetaat: Oraal rat LD50: 5600 mg/kg, dermaal konijn LD50: >2000 mg/kg

Inademing van dampen kan lichte irritatie van de luchtwegen, met niezen en
hoesten, veroorzaken.
Bij kleine hoeveelheden worden geen schadelijke effecten verwacht. Grote
hoeveelheden kunnen stoornissen van het maag-darmkanaal veroorzaken.

Ethyleendiamine-tetra-azijnzuur, dinatriumzout: oraal rat LD50: 2800 mg/kg;
inademing rat LOAEC: 30 mg/m3
Voor zover ons bekend, zijn de toxicologische eigenschappen niet grondig
onderzocht.



Huidcorrosie/-irritatie

Geen gegevens beschikbaar.



Oogschade/-irritatie

Geen gegevens beschikbaar.



Irritatie van de
luchtwegen

Geen gegevens beschikbaar.



Sensibilisatie van
de luchtwegen

Geen gegevens beschikbaar.



Huidsensibilisatie

Geen gegevens beschikbaar. Zal naar verwachting niet sensibiliserend werken.



Mutageniteit voor
kiemcellen

Geen gegevens beschikbaar. Dit product zal naar verwachting geen mutagene
activiteit veroorzaken.



Carcinogeniteit

Geen enkele component van dit product is vermeld als carcinogeen door OSHA,
IARC, NTP, ACGIH en de EU CLP.



Reproductieve toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar. Dit product zal naar verwachting geen negatieve
reproductie-effecten veroorzaken.



Specifieke
doelorgaantoxiciteit

Eenmalige blootstelling: Geen gegevens beschikbaar.
Herhaalde blootstelling: Ethyleendiamine-tetra-azijnzuur, dinatriumzout: Blootstelling
door inademing van 1000 mg/m3 dinatrium EDTA gedurende 6 uur was letaal bij
6 van 20 mannelijke ratten. Bij histologisch onderzoek van de longen van de dode
ratten werden congestie, oedeem, multifocale bloedingen en inflammatoire
celinfiltraten vastgesteld. Bij ratten leidde blootstelling door inademing van dinatrium
EDTA gedurende 6 uur per dag en 5 opeenvolgende dagen tot concentratieafhankelijke laesies in de larynx en longen, die volledig reversibel waren binnen
14 dagen.
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1 Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.2 Persistentie en
afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatief
potentieel

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in aarde

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en
vPvB-analyse

Niet vereist.

12.6 Andere schadelijke
effecten

Geen, voor zover bekend.

13. OVERWEGINGEN BIJ AFVOER
13.1 Afvalbehandelingsmethoden

Afvoeren samen met biologisch gevaarlijk afval.
Voer het product af in overeenstemming met alle federale, provinciale en lokale
milieuvoorschriften.

14. TRANSPORTINFORMATIE
14.1 VNnummer
Geen

14.2 VN-conforme
transportnaam
Niet gereguleerd

14.3 Gevarenklasse(n)

Canadees
TDG
EU ADR/RID

Geen

Niet gereguleerd

Geen

Geen

Niet gereguleerd

Geen

IMDG

Geen

Niet gereguleerd

Geen

IATA/ICAO

Geen

Niet gereguleerd

Geen

US DOT

Geen

14.6 Speciale voorzorgen
voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7 Bulktransport volgens
bijlage II van MARPOL
73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep 14.5 Gevaren
voor het milieu
Geen
Niet van
toepassing
Geen
Niet van
toepassing
Geen
Niet van
toepassing
Geen
Niet van
toepassing
Geen
Niet van
toepassing

15. REGELGEVING
15.1 Specifieke
veiligheids-,
gezondheids- en
milieuvoorschriften/
wetgeving voor de
substantie of het
mengsel:

TDX-OLI-DMR-PS-0282, Rev 03
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U.S. TSCA Inventory: Niet bepaald. Het product is een medisch hulpmiddel.
U.S. SARA Title III:
•
Section 311/312 gevarencategorieën: Acute gezondheid, chronische
gezondheid
•
Section 313 (40 CFR 372): Niet vermeld.
California Proposition 65: Dit product bevat geen chemische stoffen die momenteel
staan vermeld op de Californische lijst van bekende carcinogenen en reproductiebeïnvloedende toxines.
Canadese milieubeschermingswet: Niet bepaald. Het product is een medisch
hulpmiddel.
Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen: Niet bepaald.
Het product is een medisch hulpmiddel.
Australië: Niet bepaald. Het product is een medisch hulpmiddel.
Japan: Niet bepaald. Het product is een medisch hulpmiddel.
Korea: Niet bepaald. Het product is een medisch hulpmiddel.
Filipijnen: Niet bepaald. Het product is een medisch hulpmiddel.
China: Niet bepaald. Het product is een medisch hulpmiddel.
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16. OVERIGE INFORMATIE
NFPA-classificatie: Ontvlambaarheid: 0 Gezondheid: 3 Instabiliteit: 0
GHS-klassen en gevarenbeschrijvingen ter referentie (zie sectie 2 en 3):
Acute Tox 4 - Acute toxiciteit categorie 4
Oogschade 1 - Oogschade categorie 1
STOT RE 2 – Specifieke doelorgaantoxiciteit herhaalde blootstelling categorie 2
H318 Veroorzaakt ernstige oogschade.
H332 Schadelijk bij inademing.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken door langdurige of herhaalde blootstelling
EU-klassen en risicobeschrijvingen ter referentie (zie sectie 2 en 3):
Xi Irriterend
Xn Schadelijk
R20 Schadelijk bij inademing.
R41 Risico van ernstige schade.
R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid als gevolg van langdurige blootstelling door
inademing.
17. REVISIEGESCHIEDENIS
Revisie

Datum

Revisiebeschrijving

01

8 apr 2019

Geüpgraded intern documentcontrolesysteem. Geen wijzigingen aan de inhoud
van het document.

02

21 sep 2019

Bijgewerkte contactgegevens en adres om de verandering in het legale
fabricagecentrum weer te geven.

03

Huidig

Chemtrec-nummer bijgewerkt; Productcategorie-ID toegevoegd
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