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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Roxasect  Mierenpoeder  toel. 14601N
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen.
Functie of gebruikscategorie : Mierenpoeder is een poeder uitsluitend toegestaan ter bestrijding van mieren 

(uitgezonderd tropische mieren) voor binnen-en buitenshuis.

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Denka International B.V.
Hanzeweg 1
3771 NG Barneveld - THE NETHERLANDS
T +31 342 455 455 - F +31 342 490 587
info@denka.nl - www.denka.nl
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Nederland Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum
Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 

REACH)
Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing
gevoels waarschuwing : Niet van toepassing
2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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]

Diatomeënaarde (CAS-Nr) 61790-53-2 ~ 67,5 Niet ingedeeld

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
EHBO na inademing : Bij onwel voelen een arts raadplegen. Het slachtoffer frisse lucht laten inademen.
EHBO na contact met de huid : Met veel water/… wassen.
EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Medische hulp inroepen, 

indien pijn of roodheid aanhoudt.
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen.
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden geen.
Symptomen/effecten na contact met de huid : Geen gegevens beschikbaar.
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Geen gegevens beschikbaar.
Symptomen/effecten na opname door de mond : Geen gegevens beschikbaar.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
De behandeling is symptomatisch en ondersteunend. Geen specifiek antigif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Zand. Waternevel. Droog poeder. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Niet brandbaar.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming.

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
Beschermingsmiddelen : Bij vorming van poeder in de lucht, draag een P2 poedermasker.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Bij vorming van poeder in de lucht draag een P2 Poedermasker.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Het product mechanisch opruimen.
Reinigingsmethodes : Afgesloten ruimte ventileren alvorens ze te betreden. Gemorste stof opscheppen, restant 

zorgvuldig verzamelen.
Overige informatie : Trek de verontreinigde kleding uit, daarna de handen en /of huid goed wassen met water 

en zeep.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke 
beschermingsuitrusting.

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

: De vorming van stof vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : In de oorsponkelijke verpakking opslaan. Op een droge plaats bewaren. In goed gesloten 

verpakking bewaren.
Maximale opslagduur : 3 jaar
7.3. Specifiek eindgebruik
Niet van toepassing.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Roxasect  Mierenpoeder  toel. 14601N 
DNEL/DMEL (aanvullende informatie)

Aanvullende informatie Geen aanvullende informatie bekend

PNEC (Aanvullende informatie)

Aanvullende informatie Geen aanvullende informatie bekend
Aanvullende informatie : Geen aanvullende informatie bekend
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Afgesloten ruimten ventileren alvorens ze te betreden.
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Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Vermijd onnodige blootstelling.

Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding.
 

Bescherming van de handen:

Aanraking met de huid vermijden

Bescherming van de ogen:

Aanraking met de ogen vermijden

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding. De huid wassen met zachte zeep en water
 

Bescherming van de ademhalingswegen:

Geen speciale bescherming vereist zolang er sprake is van voldoende ventilatie

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

Overige informatie:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voldoende ventilatie bewerkstellen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vaste stof
Kleur : bruin.
Geur : mild.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens bekend
pH : Niet van toepassing
pH-oplossing : Niet van toepassing
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Niet van toepassing
Relatieve verdampingssnelheid (ether=1) : Niet van toepassing
Smeltpunt : Niet van toepassing
Vriespunt : Niet van toepassing
Kookpunt : Niet van toepassing
Vlampunt : Niet van toepassing
Kritieke temperatuur : Niet van toepasing
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van Toepassing
Ontledingstemperatuur : Niet van toepassing
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing
Dampspanning : Niet van toepassing
Dampdruk bij 50 °C : Niet van toepassing
Kritieke druk : Niet van toepassing
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing
Relatieve dichtheid : Niet van toepassing
Relatieve dichtheid verzadigd damp-/luchtmengsel : Niet van toepassing
Dichtheid : 0,3 kg/l
Relatieve gasdichtheid : Niet van toepassing
Oplosbaarheid : Water: Niet oplosbaar

Ethanol: Geen gegevens beschikbaar
Ether: Niet oplosbaar
Aceton: Niet oplosbaar
Organisch oplosmiddel:Geen gegevens beschikbaar

Log Pow : Geen gegevens bekend
Log Kow : Geen gegevens bekend
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar.
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Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
Minimale ontstekingsenergie : Niet van toepassing
Geleidingsvermogen : Niet van toepassing
SADT : Niet van toepassing
Verwekingspunt : Niet van toepassing
Sublimatiepunt : Niet van toepassing
Verzadigingsconcentratie : Niet van toepassing
Mengbaarheid : Niet van toepassing
VOC-gehalte : Niet van toepassing
Oplosbaarheid in vet : Niet van toepassing

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.
10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Vochtigheid. vermijd temperaturen boven 300 C.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke basen. Sterke zuren.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen enkele bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing

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
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Overige informatie : Mogelijke blootstelling via: inademen, huid en ogen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Het product bestaat hoofdzakelijk uit siliciumdioxide en diatomeeënaarde. ED50-en EC50-

waarden veel hoger dan indeling criteria. In droge omstandigheden is het product  
gevaarlijk voor geleedpotigen.

Ecologie - water : Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu.
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld
Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Roxasect  Mierenpoeder  toel. 14601N 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld.
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12.3. Bioaccumulatie
Roxasect  Mierenpoeder  toel. 14601N 
Log Pow Geen gegevens bekend

Log Kow Geen gegevens bekend

Bioaccumulatie Niet vastgesteld.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Roxasect  Mierenpoeder  toel. 14601N 
Ecologie - bodem Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Andere schadelijke effecten : Geen gegevens beschikbaar.
Aanvullende informatie : Geen andere effecten bekend. Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA

14.1. VN-nummer
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

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

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

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging : 
Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Landtransport
Geen gegevens beschikbaar

Transport op open zee
Geen gegevens beschikbaar

Luchttransport
Geen gegevens beschikbaar
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
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
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Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
 
VOC-gehalte : Niet van toepassing
Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden

: Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Nationale voorschriften
Toelatingsnummer: 14601N

Nederland
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
De stof is niet gevaarlijk

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010.

VIB EU (REACH bijlage II)
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn.  De 
informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid.  De condities of methoden 
van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze 
kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, 
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of 
het afwerken en afdanken van het produkt


