
Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Isopropyl Alcohol

Overeenkomstig Verordening (EU) nr 1907/2006 Annex II,  zoals gewijzigd.

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

1.1. Productidentificatie

Productnaam Isopropyl Alcohol

Chemische naam PROPAAN-2-OL  PROPAN-2-OL

Product nummer MCC-BACFG, MCC-BACPP, MCC-4725

Synoniemen; handelsnamen Isopropyl Alcohol, Isopropanol

REACH registratienummer 05-2114285306-46-0000

CAS-nummer 67-63-0

EU catalogusnummer 603-117-00-0

EG-nummer 200-661-7

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

Geïdentificeerd gebruik Schoonmaakmiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier MICROCARE EUROPE BVBA
VEKESTRAAT 29 B11
INDUSTRIEZONE  ’T SAS
1910 KAMPENHOUT, Belgium
Phone +32.2.251.95.05
Fax +32.2.400.96.39
EuroSales@MicroCare.com

Fabrikant MICROCARE U.K. LTD
SEVEN HILLS BUSINESS CENTRE
SOUTH STREET, MORLEY
LEEDS, WEST YORKSHIRE, UK LS27 8AT
Tel:  +44 (0) 113 3609019
mcceurope@microcare.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor
noodgevallen

INFOTRAC +31 85 064 4008 (NETHERLANDS)
1-352-323-3500 (from anywhere in the world)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (EC 1272/2008)
Fysische gevaren Flam. Liq. 2 - H225

Gezondheidsgevaren Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Milieugevaren Niet Ingedeeld
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Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

Isopropyl Alcohol

2.2. Etiketteringselementen

EG-nummer 200-661-7

Gevarenpictogrammen

      

Signaalwoord Gevaar

Gevarenaanduiding H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met schuim, koolstof dioxide, bluspoeder of
waternevel.

Aanvullende etiket informatie EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. RCH001a Uitsluitend bestemd
voor gebruik in industriële installaties.

Aanvullende
veiligheidsaanbevelingen

P241 Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.
P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Productnaam Isopropyl Alcohol

Chemische naam PROPAAN-2-OL  PROPAN-2-OL

REACH registratienummer 05-2114285306-46-0000

EU catalogusnummer 603-117-00-0

CAS-nummer 67-63-0
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Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

Isopropyl Alcohol

EG-nummer 200-661-7

3.2. Mengsels

Composition

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing NA INADEMING: Indien ademhalen moeilijk is, kan goed getraind personeel de getroffen
persoon helpen door zuurstof toe te dienen.

Inslikken NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een arts. Geen braken opwekken, tenzij onder
leiding van medisch personeel. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken.
Mond goed spoelen met water.

Huidcontact BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Onmiddellijk spoelen met veel water. Doorgaan
met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.

Oogcontact BIJ CONTACT MET DE OGEN: Immediately flush with plenty of water.  After initial flushing,
remove any contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes.  Have eyes
examined and tested by medical personnel.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale behandelingen Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blussen met koolstof dioxide of bluspoeder. Alcoholbestendig schuim.

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

Specifieke gevaren Containers kunnen met kracht barsten of ontploffen bij verhitting, als gevolg van overmatige
drukopbouw. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden en
aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbronnen en een flash back veroorzaken.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.
Vuur/vlambestendige/vertragende kleding dragen. Gezichtsbescherming, beschermende
handschoenen, veiligheidshelm.

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Draag geschikte beschermende uitrusting, inclusief handschoenen,
stofbril/zuurbril/gelaatsscherm, laarzen, kleding of voorschoot, voor zover van toepassing.
Niet roken, geen vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en
gemorst materiaal. Zorg voor adequate ventilatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of
oppervlaktewater.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Verzamelen met behulp van een onbrandbaar, absorberend materiaal. Met water
schoonspoelen. Bij grote uitvloeiingen indammen.
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Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

Isopropyl Alcohol

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Voorzorgsmaatregelen voor
gebruik

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte gebruiken. Na het werken met dit product huid grondig wassen. Opslag-
en opvangreservoir aarden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

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

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 200 ppm 491 mg/m³
Kortdurende blootstelling (15 minuten): ACGIH 400 ppm 984 mg/m3

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Vloeistof.

Kleur Kleurloos.

Geur Alcoholisch.

Geurdrempelwaarde Geen informatie beschikbaar.

pH Geen informatie beschikbaar.

Smeltpunt - 89.0°C/- 128.2°F

Beginkookpunt en kooktraject 80 - 100°C/176 - 212°F

Vlampunt 12°C/53.6°F Methode: Closed cup.

Verdampingssnelheid Geen informatie beschikbaar.

Verdampingsfactor Geen informatie beschikbaar.

Ontvlambaarheid (vast, gas) Geen informatie beschikbaar.

Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

Geen informatie beschikbaar.

Andere ontvlambaarheid Geen informatie beschikbaar.

Dampspanning 4.4 kPa @ not specified°C

Dampdichtheid 2.07

Relatieve dichtheid 0.786

Bulk dichtheid Geen informatie beschikbaar.

Oplosbaarheid(heden) Geen informatie beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt : 0.05
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Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

Isopropyl Alcohol

Zelfontbrandingstemperatuur Geen informatie beschikbaar.

Ontledingstemperatuur Geen informatie beschikbaar.

Viscositeit 2.6 mm2/s @ not specified°C

Ontploffingseigenschappen Geen informatie beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Refractie index Geen informatie beschikbaar.

Deeltjesgrootte Niet beschikbaar.

Molecuulgewicht Geen informatie beschikbaar.

Vluchtigheid Geen informatie beschikbaar.

Verzadigingsconcentratie Geen informatie beschikbaar.

Kritische temperatuur Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Oxiderende stoffen. Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Sterk oxiderende middelen. Aldehyden. Amines.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Kankerverwekkendheid
IARC kankerverwekkendheid IARC-groep 3 Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens.

NTP kankerverwekkendheid Niet vermeld.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu
Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 hours: 9,640 mg/l, Vis

Acute giftigheid - aquatische
ongewervelde dieren

EC₅₀, 48 hours: 5102 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten IC₅₀, 72 hours: >2,000 mg/l, Algen

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
12.3. Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt : 0.05

12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
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Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

Isopropyl Alcohol

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Hergebruik of recycle producten waar mogelijk.

Verwijderingsmethoden Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de
eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

VN nr. (ADR/RID) 1219

VN nr. (IMDG) 1219

VN nr. (ICAO) 1219

VN nr. (ADN) 1219

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam
(ADR/RID)

UN1219, ISOPROPYL ALCOHOL, 3, PGII

Juiste vervoersnaam (IMDG) UN1219, ISOPROPYL ALCOHOL, 3, PGII

Juiste vervoersnaam (ICAO) UN1219, ISOPROPYL ALCOHOL, 3, PGII

Juiste vervoersnaam (ADN) UN1219, ISOPROPYL ALCOHOL, 3, PGII

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse 3

IMDG klasse 3

ICAO klasse/subklasse 3

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep II

IMDG verpakkingsgroep II

ICAO verpakkingsgroep II

14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hulpdiensten F-E, S-D

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU wetgeving Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals
gewijzigd).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Inventarissen
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Datum herziening: 13-7-2022 Herziening: 32 Datum van vervanging: 18-1-2021

Isopropyl Alcohol

EU (EINECS/ELINCS)
EINECS

Canada (DSL/NDSL)
DSL

Verenigde Staten (TSCA)
Aanwezig.

Verenigde Staten (TSCA) 12(b)
Nee.

Australië (AIIC)
Ja

Japan (ENCS)
Ja

Korea (KECI)
Ja

China (IECSC)
Ja

Filipijnen (PICCS)
Ja

RUBRIEK 16: Overige informatie

Datum herziening 13-7-2022

Herziening 32

Datum van vervanging 18-1-2021

VIB nummer BULK - IPA

VIB status Goedgekeurd.

Volledige gevarenaanduiding H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit
materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van
de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de
correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de
geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.
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