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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 

Versie 6.2 
Herzieningsdatum 10.04.2022 

Printdatum 30.04.2022 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 

vennootschap/onderneming 

1.1 Productidentificaties 

Productbenaming : Sodium dichloroisocyanurate 

Productnummer: : 218928 

Leverancier : Aldrich 

Indexnr. : 613-030-00-X 

REACH Nummer : 01-2119489371-33-XXXX 

CAS-Nr. : 2893-78-9 

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

Geïdentificeerd gebruik : Laboratoriumchemikaliën, Vervaardiging van stoffen 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 

Oxiderende vaste stoffen (Categorie 2), H272 

Acute toxiciteit, Oraal (Categorie 4), H302 

Huidcorrosie/-irritatie (Sub-categorie 1B), H314 

Ernstig oogletsel (Categorie 1), H318 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling (Categorie 3), Ademhalingsstelsel, 

H335 

(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn (Categorie 1), H400 

Firma 

Telefoon 

Fax 

E-mailadres

MMC International BV
Frankenthalerstraat 18
4816 KA  Breda
Nederland

:+310765711140
:+310765719300
:info@mmcinter.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodtelefoonnummer 112 (Alarmnummer) 

030-2748888 Uitsluitend bestemd om

professionele hulpverleners te informeren

bij acute vergiftigingen
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(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn (Categorie 1), H410 

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 

2.2 Etiketteringselementen 

Etikettering volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 

Pictogram 

 

 
Signaalwoord Gevaar 
 
Gevarenaanduidingscode (H-code) 

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen. 
 
Preventieve code (P-code) 

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, 

open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P260 Stof of nevel niet inademen. 

P273 Voorkom lozing in het milieu. 

P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ 

oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming. 

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. 

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk; blijven spoelen. 
 
Additionele gevareninformatie (EU) 

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren. 

beperkte etikettering (<= 125 ml) 

Pictogram 

 

 
Signaalwoord Gevaar 
 
Gevarenaanduidingscode (H-code) 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
 
Preventieve code (P-code) 

P260 Stof of nevel niet inademen. 

P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ 

oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming. 

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. 

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk; blijven spoelen. 
 
Additionele gevareninformatie (EU) 

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren. 
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2.3 Andere gevaren 

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als 

persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 

(vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger. 

tranen verwekkend middel, Sternutatorium. 

 

 
 
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1 Stoffen 

Formule : C3Cl2N3NaO3 

Moleculair gewicht : 219,95 g/mol 

CAS-Nr. : 2893-78-9 

EG-Nr. : 220-767-7 

Indexnr. : 613-030-00-X 
 
Bestanddeel Indeling Concentratie 

Dichloroisocyanuric acid sodium salt 

 CAS-Nr. 

EG-Nr. 

Indexnr. 

 

2893-78-9 

220-767-7 

613-030-00-X 

 

Ox. Sol. 2; Acute Tox. 4; 

Skin Corr. 1B; Eye Dam. 

1; STOT SE 3; Aquatic 

Acute 1; Aquatic Chronic 

1; H272, H302, H314, 

H318, H335, H400, H410 

Concentratiegrenzen: 

 >= 10 %: STOT SE 3, 

H335; >= 10 %:  , 

EUH031; 

M-factor - Aquatic Acute: 

1 

<= 100 % 

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 

 

 
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Geen gegevens beschikbaar 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

De belangrijkste bekende symptomen en effecten zijn beschreven op het etiket (zie 

hoofdstuk 2.2) en/of hoofdstuk 1.1 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

behandeling 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

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

Koolstofoxiden 

Stikstofoxiden (NOx) 

Chloorwaterstofgas 

Natriumoxiden 

Brandbaar. 

Schok en wrijving vermijden. 

Bij omzetting: explosiegevaar! 

5.3 Advies voor brandweerlieden 

Geen gegevens beschikbaar 

5.4 Nadere informatie 

Geen gegevens beschikbaar 

 

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

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Geen gegevens beschikbaar 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Bijeenvegen en opscheppen. Niet met water spoelen. In geschikte en gesloten containers 

bewaren voor verwijdering. 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Voor afvalverwijdering zie sectie 13. 

 
 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Voor voorzorgsmaatregelen zie hoofdstuk 2.2 

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

Vochtgevoelig.  

7.3 Specifiek eindgebruik 

Een deel van de toepassingen vermeld in hoofdstuk 1.2 geen andere toepassingen zijn 

overeengekomen 

 
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters 

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek 

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd. 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

a) Voorkomen Vorm: poeder 

Kleur: wit 
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b) Geur Chloor 

c) Geurdrempelwaarde Geen gegevens beschikbaar 

d) pH 6,2 - 6,8 bij 10 g/l bij 25 °C 

 

e) Smelt-/vriespunt Geen gegevens beschikbaar 

f) Beginkookpunt en 

kooktraject 

Geen gegevens beschikbaar 

g) Vlampunt Geen gegevens beschikbaar 

h) Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar 

i) Ontvlambaarheid (vast, gas) Het product is niet brandbaar. - Ontvlambaarheid (vaste 

stoffen) 

j) Hoge/lage ontvlambaarheid 

of ontploffingsgrenswaarden 

Geen gegevens beschikbaar 

k) Dampspanning < 0,000 hPa bij 20 °C 

l) Dampdichtheid Geen gegevens beschikbaar 

m) Relatieve dichtheid Geen gegevens beschikbaar 

n) Oplosbaarheid in water 236,8 g/l bij 25 °C - US-EPA- volledig oplosbaar 

o) Verdelingscoëfficiënt: n-

octanol/water 

Geen gegevens beschikbaar 

p) Zelfontbrandingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar 

q) Ontledingstemperatuur 240 °C -  

r) Viscositeit Viscositeit, kinematisch: Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch: Geen gegevens beschikbaar 

s) Ontploffingseigenschappen Gevaar voor massa-explosie bij brand. 

t) Oxiderende eigenschappen De stof of het mengsel is geclassificeerd als oxiderend 

met de categorie 2. 

9.2 Andere veiligheidsinformatie 

Geen gegevens beschikbaar 

 
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 

Geen gegevens beschikbaar 

10.2 Chemische stabiliteit 

Geen gegevens beschikbaar 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gegevens beschikbaar 

10.4 Te vermijden omstandigheden 

Geen gegevens beschikbaar 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke basen, Sterke oxidatiemiddelen 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

In geval van brand: zie hoofdstuk 5 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit 

LD50 Oraal - Rat - mannelijk en vrouwelijk - 1.823 mg/kg 

(US-EPA) 

Opmerkingen: (analoog aan vergelijkbare verbindingen) 

De waarde wordt vermeld ter analogie met de volgende substanties: trocloseennatrium, 

dihydraat 

LC50 Inademing - Rat - mannelijk en vrouwelijk - 4 h - 0,27 - 1,17 mg/l 

(Richtlijn test OECD 403) 

LD50 Huid - Rat - mannelijk en vrouwelijk - > 5.000 mg/kg 

(US-EPA) 

Huidcorrosie/-irritatie 

Huid - Konijn 

Resultaat: Veroorzaakt brandwonden. - 24 h 

(US-EPA) 

Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Ogen - Konijn 

Resultaat: Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

(US-EPA) 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 

Maximalisatietest - Cavia 

Resultaat: negatief 

(Richtlijn test OECD 406) 

Mutageniteit in geslachtscellen 

Testtype: Ames-test 

Testsysteem:  Escherichia coli/Salmonella typhimurium  

metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie 

Methode: Richtlijn test OECD 471 

Resultaat: negatief 

Testtype: proef uitwisseling zuster-chromatide 

Testsysteem:  Chinese hamstereierstokcellen  

metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie 

Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, B.19 

Resultaat: negatief 

Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro 

Testsysteem:  muislymfoomcellen  

metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie 

Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, B.17 

Resultaat: negatief 

Testtype: Mutageniteit (zoogdier cel test): chromosomen abberatie. 

Soort: Rat 

Type cel: Beenmerg 

Methode van applicatie: Oraal 

Methode: Richtlijn test OECD 475 

Resultaat: negatief 

Kankerverwekkendheid 

Geen gegevens beschikbaar 

Giftigheid voor de voortplanting 

Geen gegevens beschikbaar 
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Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling 

Inademing - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling 

Geen gegevens beschikbaar 

Gevaar bij inademing 

Geen gegevens beschikbaar 

11.2 Additionele Informatie 

Toxiciteit bij herhaalde toediening - Muis - vrouwtje - Oraal - 104 Weken - Dosis waarbij 

geen schadelijk effect wordt waargenomen - 1.523 mg/kg 

 

Toxiciteit bij herhaalde toediening - Rat - mannelijk en vrouwelijk - inhalatie 

(stofdeeltjes/nevel/rook) - 4 Weken 

Opmerkingen: (analoog aan vergelijkbare verbindingen) 

(ECHA) 

De waarde wordt vermeld ter analogie met de volgende substanties: symcloseen 

 

RTECS: XZ1900000 

De stof veroorzaakt ernstige beschadiging van het weefsel van slijmvliezen en bovenste 

ademhalingswegen, ogen en huid., Hoesten, Kortademigheid, Hoofdpijn, Misselijkheid 

Voorzover ons bekend zijn de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen niet 

grondig onderzocht. 
 

 

 
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit 
 
Toxiciteit voor vissen statische test LC50 - Menidia beryllina (Inland silverside) - 8.000 

mg/l  - 96 h 

(US-EPA) 
 
Toxiciteit voor 

dafnia's en andere 

ongewervelde 

waterdieren 

statische test EC50 - Daphnia magna (grote watervlo) - > 1.000 mg/l  

- 48 h 

Opmerkingen: (ECHA) 

 
 
Toxiciteit voor algen statische test ErC50 - Skeletonema costatum - > 100 mg/l  - 72 h 

(ISO 10253) 
 
Toxiciteit voor 

bacteriën 

EC50 - actief slib - > 4.500 mg/l  - 3 h 

(OECD testrichtlijn 209) 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Biologische 

afbreekbaarheid 

aëroob  - Blootstellingstijd 8 h 

Resultaat: 100 % - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  

Opmerkingen: (ECHA) 

 

12.3 Bioaccumulatie 

Geen gegevens beschikbaar 

12.4 Mobiliteit in de bodem 

Geen gegevens beschikbaar 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als 

persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief 
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(vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger. 

12.6 Andere schadelijke effecten 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 VN-nummer 

ADR/RID: 2465 IMDG: 2465 IATA: 2465 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

ADR/RID:  DICHLOORISOCYANUURZURE, ZOUTEN 

IMDG:  DICHLOROISOCYANURIC ACID, SALTS 

IATA:  Dichloroisocyanuric acid, salts 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

ADR/RID: 5.1 IMDG: 5.1 IATA: 5.1 

14.4 Verpakkingsgroep 

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Milieugevaren 

ADR/RID:  ja IMDG Mariene 

verontreiniging: ja 

IATA: nee 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 
RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor 

de stof of het mengsel  

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 

1907/2006. 

Nationale wetgeving 

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de 

beheersing van de gevaren van zware 

ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 

betrokken. 

 : OXIDERENDE VLOEISTOFFEN EN VASTE 

STOFFEN 

  : MILIEUGEVAREN 

 
 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd 

 

 
 
RUBRIEK 16: Overige informatie 

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3. 
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EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren. 

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

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

gevolgen. 

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually 

match the product purchased as we transition our branding. However, all of the 

information in the document regarding the product remains unchanged and matches the 

product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com. 

 

 
 

 


