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1. Identificatie van het product en de leverancier 

 

Handelsnaam : Aerosol luchtverfrisser 

 

Chemische benaming : Een waterige oplossing van een geurstof 

en hulpstoffen in de vorm van een aerosol 

 

Geïdentificeerd gebruik : Luchtverfrissing door middel van verstuiven 

van een parfummengsel 

 

Leverancier : Benckmar b.v. 

  Postbus 2797 

  3800 GJ AMERSFOORT 

  tel: 033-4791010 

  fax: 033-4791019 

 

Voor noodgevallen : Nederland: 

  NVIC (030-2748888) 

  Uitsluitend voor een behandelend arts in 

geval van een accidentele vergiftiging 

   

  België: 

  Anti-Gif Centrum Brussel (070-245245) 

 

 

2. Risico's/gevaren voor de mens en het milieu 

 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

 

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 

 

 GHS 02 

 

Signaalwoord: Waarschuwing 

 

H 223 Ontvlambare aerosol. 
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2. Risico's/gevaren voor de mens en het milieu (vervolg) 

 

2.2. Etikettering 

Symbool:     

 

Signaalwoord: Waarschuwing 

 

Gevarenaanduidingen: Ontvlambare aerosol. 

 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. 

 

Veiligheidsaanbevelingen: Buiten het bereik van kinderen houden. 

 Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/ hete 

oppervlakken - niet roken. 

 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 

 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of 

verbranden. 

 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen 

boven 50 °C/122 °F. 

 

Aanvullende vermeldingen: - 

 

2.3. Andere gevaren 

 

Geen 

 

3. Samenstelling/informatie over de bestanddelen 

 

3.1. Stoffen 

Dit product is te beschouwen als een mengsel in overeenstemming met EG-richtlijnen. 

 

3.2. Mengsels 

 

Informatie over de bestanddelen en hun indeling volgens de CLP Verordening (1272/2008/EG) 

Ingrediënten CAS nr. EC. nr Index % m/m Indeling 

Butaan; < 0,1 % buta- 

dieen 

106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 8-10 Flam. Gas 1.      H 220 

Press. Gas 

Propaan 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 4-5 Flam. Gas 1.      H 220 

Press. Gas 

Isobutaan; < 0,1 % 

butadieen 

75-28-5 200-857-2 601-004-00-0 3-5 Flam. Gas 1       H 220 

Press. Gas 

Monopropyleenglycol 57-55-6 200-338-0 - < 0,1 Niet ingedeeld 

Sorbitan mono-oleaat 1338-43-8 215-665-4 - < 0,5 Niet ingedeeld 

Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 1-2,5 Flam. Liquid 2    H 225 

Benzalkonium chloride      

Parfum 

 

- - - 0,6-0,7 Skin Sens. 1       H 317 

Eye Irrit. 2           H 319 
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Aquatic Chron. 3 H 412 

 

3. Samenstelling/informatie over de bestanddelen (vervolg) 

 

Kaliumwaterstoffosfaat 7758-11-4 231-834-5 - 0,6-0,7 Niet ingedeeld 

Benzalkoniumchloride 
 

8001-54-5 203-601-3 612-140-00-5 < 0,1 Acute Tox. 4       H 302 

Skin Corr. 1 B     H 314 

Aquatic Acute     H 400 

 

4. Eerste hulp maatregelen 

 

Symptomen en effecten 

 

- Inademen : hoesten, benauwdheid, in ernstige gevallen 

bewusteloosheid 

 

- Oogcontact : roodheid, pijn 

 

- Huidcontact : geen 

 

- Inslikken : n.v.t. 

 

- Algemeen : - 

 

Maatregelen 

 

- Inademen : frisse lucht, rust, zo nodig beademen en arts 

waarschuwen 

 

- Oogcontact : gedurende minimaal 15 minuten ruim met 

lauw water spoelen; contactlenzen indien 

mogelijk verwijderen 

 

- Huidcontact : - 

 

- Inslikken : - 

 

- Algemeen : in twijfelgevallen altijd medische hulp inroepen 

 

Bijzondere aanbevelingen voor 

artsen/hulpverleners : - 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

Risico's bij brand : zeer brandgevaarlijk, drijfgas met lucht 

explosief. Niet brandende spuitbussen kunnen 

door warmte exploderen 

 

Blusmiddelen : Toe te passen : waternevel, schuim, 

poeder, koolzuur 

 

   Niet gebruiken : - 

 

Speciale maatregelen : niet brandende spuitbussen koelen met water  

 

Persoonlijke bescherming : geen bijzondere maatregelen vereist 

 

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van het product 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : onmiddellijk alle ontstekingsbronnen uit de 

ruimte verwijderen, ruimte ventileren, niet roken 

 

Milieuvoorzorgsmaatregelen : onverdund product niet in het riool lozen 

 

Opruiming : opnemen in zand of absorberend materiaal, 

overbrengen in geschikte vaten en afvoeren. 

Vonkvrij gereedschap gebruiken 

 

7. Hantering en opslag 

 

Hantering 

 

- Technische maatregelen : verpakking voorzichtig openen. Verwijderd 

houden van ontstekingsbronnen. 

 

- Speciale voorzorgen : niet in de richting van een vlam of het gezicht 

spuiten. Spuitnevel niet inademen. Zorg voor 

voldoende ventilatie. 

 

Opslag 

 

- Voorzieningen/condities : koel, vorstvrij, brandveilig. Opslagruimte 

ventileren 

 

- Te vermijden omstandigheden : - 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 

Blootstelling : via inademing 

 

Beheersing bloostelling : in noodgevallen persoonlijke bescherming 

 

Persoonlijke bescherming 

 

- Inademen : zorg voor voldoende ventilatie 

 

- Ogen : in noodgevallen - bril 

 

- Huid : geen 

 

- Inslikken : geen 

 

- Algemeen :  

 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

 

Aggregatietoestand (20oC) : vloeistof onder druk 

 

Kleur : kleurloos 

 

Geur : parfum 

 

Zuurgraad (pH) 

 

- bij 20C (1 g/l) : 6-8 

 

Kookpunt/kooktraject C: ca. 100 (van de vloeistof) 

 

Smeltpunt/smelttraject C: ca. 0 (van de vloeistof) 

 

Vlampunt C: < 0 (van het drijfgas) 

 

Zelfontbrandingstemperatuur C: n.v.t. 

 

Explosiegrenzen %V/V: onderste: 1,5 bovenste: 10 (drijfgas) 

 

Dampdruk (20C) Pa: 5 x 105 

 

Dichtheid (20oC) kg/m3: ca. 1000 (vloeistof) 

 

Oplosbaarheid 
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9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg) 

 

 

- in water g/l: volledig oplosbaar 

 

- in meeste org. oplosmiddelen g/l: niet mengbaar met de meeste organische 

vloeistoffen 

 

Verdelingscoëfficient octanol/water : LogPow: n.v.t. 

 

Relatieve verdampingssnelheid  

(butylacetaat=1) : n.v.t. 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

 

 

Ontleding door warmte : geen 

 

Gevaarlijke ontledingsprodukten : geen 

 

Gevaarlijke reacties : geen 

 

Te vermijden materialen : 

 

11. Toxicologische gegevens 

 

De hier vermelde toxiciteitgegevens hebben alleen betrekking op de parfum houdende waterige 

vloeistof. De toxiciteit van het drijfgas (LPG; een mengsel van butaan, propaan en isobutaan) blijft 

beperkt tot de zuurstof verdringende (verstikkende) eigenschappen. 

 

Acute toxiciteit 

 

LD50(rat, oraal) mg/kg: > 5000 

 

Huid-/oogletsel/corrosie/-irritatie 

 

Oog-konijn 24 h : Irriterend 

 

Sensibilisatie 

 

Huid : Bij een aantal proefpersonen sensibiliserend 

Mutageniteit 

 

Het product bevat geen als mutageen geclassificeerde bestanddelen. 
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11. Toxicologische gegevens (vervolg) 

 
Carcinogeniteit 

 

Geen van de bestanddelen, voor zover bekend, is geïdentificeerd door IARC als verdacht , mogelijk 

of bevestigd carcinogeen 

 

Giftigheid bij voortplanting 

 

Het product bevat geen als reprotoxisch geklasseerde bestanddelen  

 

Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling 

 

Geen gegevens beschikbaar 

 

Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling 

 

Geen gegevens beschikbaar 

 

Mogelijke effecten 

 

Inademing: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, met kans op een allergische reactie 

 

Huid: Kan huidirritatie veroorzaken met kans op een allergene reactie 

Ogen: Veroorzaakt oogirritatie 

 

Chronische toxiciteit 

 

Aangetaste organen : geen gegevens beschikbaar 

 

Verschijnselen : idem 
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12. Ecologische gegevens 

 

Uitgangspunten : De ecologische gegevens zijn hoofdzakelijk 

beoordeeld op basis van de gegevens van de 

samenstellende bestanddelen van de waterige 

parfumoplossing.  

 

Mobiliteit - water : volledig mengbaar met water 

 

Mobiliteit - bodem : geen gegevens beschikbaar 

 

Afbreekbaarheid : de organische bestanddelen in het product zijn 

voor meer dan 90 % biologisch afbreekbaar 

 

Bioaccumulatie : geen gegevens beschikbaar 

 

Acute giftigheid waterorganismen : < 100 mg/l < LC50 < 1000 mg/l (berekend o.b.v. 

schatting) 

 

PBT/zPzB beoordeling : geen gegevens beschikbaar 

 

13. Instructies voor verwijdering als afvalstof 

 

Klassering EURAL : 16.05.05 c 

 

Overige aanwijzingen t.b.v. de 

afvoer als afvalstof : lege verpakkingen kunnen met huishoudelijk  

afval worden afgevoerd en verbrand. 

 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

UN-nummer : 1950 

 

Etiket :  

 

Kenmerk : UN 1950 AEROSOLS 

 

ADR/RID/ADNR : Klasse 2 code 5F E0 

 

ICAO/IATA : Klasse 2 code 2F 

 

IMCO/IMDG : Klasse 2.2, pag. 2102 

 

Aanduiding in vervoersdocument/proper shipping name: AEROSOLS, flammable 
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15. Overige wettelijke informatie 

 

15.1 Specifieke regelgeving 

 

Op het product zijn van toepassing de voorschriften, gegeven in de Richtlijn 75/324/EEG 

(Aerosolenrichtlijn), zoals laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2013/10/EU  

 

Wettelijke voorschriften m.b.t. opslag : opslagvoorzieningen conform de voorschriften, 

gegeven in PGS 15 (Nederland), respectievelijk 

EN-13501-2/NBN 713.020 (België) 

 

Wettelijke gebruiksvoorschriften : geen 

 

Wettelijke voorschriften m.b.t. de uitvoering  

van werkzaamheden : Eventuele tewerkstellingsrestricties ten aanzien 

van zwangere vrouwen, jeugdigen, 

gehandicapten en/of volwassenen dienen te 

worden afgestemd op de op de werkplek van 

toepassing zijnde voorschriften. 

 

15.2 Veiligheidsbeoordeling 

 

Een chemische veiligheidsbeoordeling van het product is nog niet beschikbaar 

 

16. Overige informatie 

 

De informatie, gegeven in dit Veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in dit blad 

beschreven product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden 

gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn 

gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie, en worden zo nodig door ons regelmatig 

herzien. Aan dit blad kunnen geen rechten worden ontleend omtrent de prestaties, samenstelling 

en eisen van het beschreven product. 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 dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit 

dit Veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel, 

belanghebbenden. 

 

 

Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor toepassing en gebruik van het product, 

alsook voor eventuele gevolgen daarvan, welke niet in overeenstemming zijn met de door ons 

gegeven aanwijzingen en gebruiksdoelen. 

 

Datum van uitgifte : 10 april 2015 

Versie nr. : 3 

Vervangt versie(s) : Alle eerdere op naam gestelde versies 

van dit product 

Aard wijzigingen : Correctie opgavesamenstelling/ 

etikettering 


