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Item Type gas 

575CK  Butaan/propaan 

330 gr 

 
 

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

 

1.1 Productidentificatie  

Butaan LPG is een vloeibaar gemaakt koolwaterstofgasmengsel 
Productnaam:   BUTAAN* 
Handelsnaam of synoniemen:  BUTAAN **-mengsel A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eC 
CAS-nummer:    68476-85-7 
EC-index:   649-202-00-6 
EC-nummer:   270-704-2 
UN-nummer:   2037  
REACH-nummer:   n.v.t. 
Formule:   UVCB 
 
Opmerking: 
* - In EINECS en ELINCS worden veel stoffen geïdentificeerd die als 'aardgas' worden gedefinieerd. Ze worden 
voornamelijk volgens hun oorsprong van elkaar gescheiden. Hun eigenschappen en kenmerken zijn over het algemeen 
vergelijkbaar en ze zijn derhalve onderworpen aan dezelfde classificatie- en labelingseisen. De productidentificatie en 
de keuze van het meest geschikte gedeelte is de taak van de fabrikant/importeur.  
** De handelsnamen en de genoemde synoniemen worden geleend uit de internationale voorschriften voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen. Voor de bovengenoemde stoffen worden de volgende namen van VLOEIBAAR GEMAAKTE 
KOOLWATERSTOFGASMENGSELS, N.O.S., die op de markt worden gebruikt, geaccepteerd om de stof te beschrijven: 

1)  BUTAAN voor MENGSELS A, A01, A02 en A0. 
2) PROPAAN voor MENGSEL C 

 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik dat niet wordt aanbevolen 

De meest voorkomende zijn: huishoudelijk en industrieel gebruik. 
 
1.3 Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad:  
  

Leverancier / distributeur:  
KEMPER SRL 
Via Prampolini 1/Q, 43044 Lemignano di Collecchio (PR) 
Tel.: +39 0521-957111 (van 8:30 tot 17:00) 
Contactgegevens verantwoordelijke van het SDS: 
info@kempergroup.it 
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1.4 Gegevens van de belangrijkste gifinformatiecentra in Italië CAV:  
 

BENAMING ZIEKENHUIS ADRES LOCATIE TELEFOON FAX 

ANTIGIFCENTRUM 'S.G.BATTISTA'-ZIEKENHUIS - 
MOLINETTE IN TURIJN 

CORSO A.M. DOGLIOTTI, 14 TURIJN 011/6637637 011/6672149 

ANTIGIFCENTRUM NIGUARDA CA' GRANDA -
ZIEKENHUIS 

P.ZZA OSPEDALE MAGGIORE, 
3 

MILAAN 02/66101029 02/64442768 

CEN.NAZ.INFORM.TOSSIC.FOND. 
S.MAUGERI 

CLINICA DEL LAVORO E DELLA 
RIABILITAZIONE 

VIA A.FERRATA, 8 PAVIA 0382/24444  02/64442769 

SERV. ANTIV. - 
CEN.INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 
SULLE INTOSSICAZIONI ACUTE DIP.DI 
FARMAC."E.MENEGHETTI" 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA 

LARGO E.MENEGHETTI,2 PADOVA 049/8275078 049/8270593 

SERVIZIO ANTIVELENI 
SERV.PR.SOCC.,ACCETT. E OSS 

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT 
'G. GASLINI' 

LARGO G. GASLINI, 5 GENUA 010/5636245 010/3760873 

ANTIGIFCENTRUM - U.O. MEDISCHE 
TOXOCOLOGIE 

CAREGGI HOSPITAL VIALE G.B. MORGAGNI, 65 FIRENZE 055/4277238 055/4277925 

ANTIGIFCENTRUM POLICLINICO A.GEMELLI - 
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE 

LARGO F.VITO, 1 ROME 06/3054343 06/3054343 

ANTIGIFCENTRUM - INSTITUUT VOOR 
ANESTHESIOOLOGIE EN INTENSIEVE 
ZORGEN 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA 'LA SAPIENZA' 

ENZA" VIALE DEL 
POLICLINICO, 155 

ROME 06/49970698 06/4461967 

ANTIGIFCENTRUM A. CARDARELLI-ZIEKENHUIS VIA CARDARELLI, 9 NAPELS 081/7472870 081/7472880 

 
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 

2.1 Indeling van de stof  

De classificatie van de stof volgens Verordening (EG) 1272/2008 [EU-GHS/CLP] is juist volgens deze norm 

Ontvlambaar gas 1 H220 
Gecomprimeerd gas H280 
 

Raadpleeg Deel 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen. 
 
 
2.2 Labelelementen   

Het label van de stof verpakt in hervulbare gascilinders of in niet-hervulbare gaspatronen in overeenstemming met EN 
417, bestaat uit de volgende elementen ****: 
Gevarenpictogram 

 

 

 

 

 

 

GHS02 

(Brandbaar gas, gevarencategorie 1) 

 

**** De labeling, met verwijzing naar de artikelen in overeenstemming met EN 417, wordt vereenvoudigd 
overeenkomstig de afwijking in bijlage 1, punt 1.3.2.1 tot  
Waarschuwing: GEVAAR 
H-gevarenaanduiding:  

H220 - Zeer licht ontvlambaar gas. 
H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 
 

Voorzorgsmaatregelen:   

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
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P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken.  
P377 - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. 
P381 - Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.  
P410+P403 - Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
 
 

AANDACHT:  

De Carc. 1A en Muta. 1B-indelingen zijn niet vereist, in overeenstemming met opmerking K, voor stoffen die minder 
dan 0,1% gelijke gewichtshoeveelheid 1,3-butadieen bevatten. 
Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageel is ingedeeld, dienen minstens de voorzorgsmaatregelen (P102-) 
P210-P403 te worden weergegeven. 
Omwille van het bovenstaande behandelt het blad hierna alleen stoffen die niet als kankerverwekkend en mutagen 
zijn ingedeeld. 
 

2.3 Andere gevaren 

Het product houdt geen risico in voor de gebruiker onder de voorgeschreven gebruiks- en opslagomstandigheden. 
Hierna geven we informatie over andere gevaarlijke omstandigheden die, om de indeling van de stof niet te bepalen, 
kunnen bijdragen aan het algemene gevaar van de stof: 

• de accumulatie van dampen in beperkte omgevingen kan explosieve mengsels vormen wanneer deze met lucht in 
contact komt en vooral in gesloten omgevingen of in lege, ongereinigde vaten; 

• de accumulatie van dampen in beperkte omgevingen kan verstikking veroorzaken (door zuurstofgebrek); 

• dampen zijn onzichtbaar, zelfs als de vloeistofexpansie mist veroorzaakt in de aanwezigheid van vochtige lucht; 

• Dampen hebben een hogere dichtheid dan de lucht en hebben de neiging om te stagneren als ze dicht bij de 
grond komen, 

• Contact met de vloeistof kan leiden tot ernstig oogletsel en vrieswonden; 

• De verbranding produceert CO2 (kooldioxide) en verstikkend gas. In de afwezigheid van zuurstof, omwille van 
onvoldoende ventilatie/rookafvoer, kan het CO (koolmonoxide), een zeer giftig gas, produceren; 

• De sterke verwarming van het vat (bv. bij brand) zorgt voor een significante toename van het volume van de 
vloeistof en de druk, met het gevaar dat de houder die het ontvangt, kan barsten. 

Resultaten van de PBT- en vPvB-evaluatie      

Dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII. 
Dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

 
3.1 Stof 
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 Toepasbaar  

 
Naam  Productidentificatie  %  Indeling volgens de veordening (EG) nr. 

1272/2008 [EU-GHS/CLP] * 

Koolwaterstoffen, C3-4  (CAS-nummer) 68476-85-7  
(EG-nummer) 270-704-2  
(EU-indexnummer) 649-202-00-6 
  

> 99,99  Ontvl. gas 1,         H220  
Gecomprimeerd gas, H280  
 

Butadieen 1,3-  
(onzuiverheid)  

(CAS-nummer) 106-99-0 
 (EG-nummer) 03-450-8 
(EU-indexnummer) 601-013-00-X  
(REACH-nr.) n.v.t.  

< 0,1  Ontvl. gas 1, H220  
Gecompr. gas  
Carc. 1A, H350  
Muta. 1B, H340  

• VOOR C3-C4-KOOLWATERSTOF, opmerking K wordt toegepast:  
De Carc. 1A en Muta. 1B-indelingen zijn niet vereist, in overeenstemming met opmerking K, voor stoffen die 
minder dan 0,1% gelijke gewichtshoeveelheid 1,3-butadieen bevatten. 

Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageel is ingedeeld, dienen minstens de voorzorgsmaatregelen (P102-) 
P210-P403 te worden weergegeven. 
 
 
3.2 Mengsels 

n.v.t. 

 
Raadpleeg deel 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen 

 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

 
4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen  

Algemene eerstehulpmaatregelen 

Niet opgegeven 
Eerstehulpmaatregelen bij inademing 

Gasvormig product: Als het slachtoffer ademt: Breng de patiënt naar frisse lucht en laat hem/haar op een warme plek 
en in een veilige positie rusten. Houd hem/haar op een veilige afstand. Als ademhalen moeilijk is, moet er indien 
mogelijk zuurstof worden toegediend of geassisteerde ademhaling worden uitgevoerd. Raadpleeg een arts als de 
ademhalingsproblemen zich blijven voordoen. Als het slachtoffer bewusteloos is en niet ademt: controleer op 
ademhalingsbelemmeringen en voorzie kunstmatig ademhaling door vakbekwaam personeel. Indien nodig voert u een 
uitwendige hartmassage uit en raadpleegt u een arts. 
Eerstehulpmaatregelen bij contact met de huid 

Vloeistofproduct: Was de huid met veel water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er irritaties, zwellingen of roodheid 
optreden en niet verdwijnen. Een snelle toevallige verdamping van de vloeistof kan vrieswonden veroorzaken. In het 
geval van tekenen van vrieswonden, zoals witte of rode huid, prikkelingen of tintelingen, mag u niet op het gewonde 
deel wrijven of het masseren of erop drukken. Raadpleeg een gespecialiseerde arts of breng het slachtoffer naar het 
ziekenhuis. 
Eerstehulpmaatregelen bij contact met de ogen 

Spoel voorzichtig met water gedurende een paar minuten. Verwijder, als deze aanwezig zijn, contactlenzen als u dit 
gemakkelijk kunt doen. In geval van irritatie, wazig zicht of aanhoudende zwelling, raadpleegt u een gespecialiseerde 
arts. 
Eerstehulpmaatregelen bij inslikken 

Vloeistofproduct: wordt niet beschouwd als een waarschijnlijke ontstekingsbron. Symptomen van vrieswonden kunnen 
op de lippen en mond optreden bij contact met het product in vloeibare vorm. Raadpleeg onmiddellijk een arts. 
4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 
Symptomen/letsel (algemene indicaties) 

Geen. 
Symptomen/letsel bij inademen 
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De blootstelling aan hoge dampconcentraties, vooral in gesloten of onvoldoende geventileerde omgevingen, kan 
irritatie van de luchtwegen, misselijkheid, ongemak en duizeligheid veroorzaken. Het gebrek aan zuurstof door 
blootstelling aan hoge concentraties kan verstikking veroorzaken. 
Symptomen/letsel bij contact met de huid 

Contact met de vloeistof kan vorstwonden veroorzaken. 
Symptomen/letsel bij contact met de ogen 

Contact met de ogen kan een lichte voorbijgaande irritatie veroorzaken. 
Symptomen/letsel bij inslikken 

N.v.t. 
Symptomen/letsel bij intraveneuze toediening 

Geen informatie beschikbaar. 
Chronische symptomen 

Geen te melden, gebaseerd op onze huidige kennis. 
Ongunstige fysicochemische en milieu-effecten en effecten op de menselijke gezondheid 

Zeer licht ontvlambaar. Dampen kunnen een brandbaar en explosief mengsel vormen in geval van contact met de lucht. 
Hoge dampconcentraties dampen kunnen leiden tot: migraine, misselijkheid en duizeligheid. Een snelle toevallige 
verdamping van de vloeistof kan vrieswonden veroorzaken. 
 
4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling vereist 

Begin onmiddellijk met kunstmatige ademhaling als de ademhaling is gestopt. Breng indien nodig zuurstof toe. 
 

 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen:  

Kleine branden: kooldioxide, droog chemisch poeder, schuim. Grootschalige branden: schuim of waterstraal. Deze 
middelen mogen alleen door goed opgeleid personeel worden gebruikt. Ander blusgas (volgens de regelgeving).  
Ongeschikte blusmiddelen 

Gebruik geen waterstralen direct op het brandende product.  
 
5.2 Speciale gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel  
Brandgevaar 

Zeer licht ontvlambaar. 
Explosiegevaar 

Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden over de grond en voor explosieve mengsels met lucht. Warmte kan 
drukverhoging veroorzaken, wat resulteert in de explosie van gesloten vaten, verspreiding van branden en een risico 
op brandwonden en letsel. 
Verbrandingsproducten 

Onvolledige verbranding kan leiden tot een complex mengsel van vaste en vloeibare deeltjes en gas in de lucht, 
waaronder koolmonoxide en NOx, zuurstofverbindingen (aldehyden, enz.) 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden  

Voorzorgsmaatregelen bij brand 

Als de veiligheidsomstandigheden het toelaten, stopt of dicht u het lek bij de bron. Probeer geen brand te blussen, 
aangezien de productlekkage niet gedicht is of als u zeker bent dat het onmiddellijk wordt gestopt. 
Brandbestrijdingsinstructies 

Verwijder onbeschadigde vaten uit het gevaarlijke gebied en voorkom indien mogelijk gevaren. Gebruik waterstralen 
om de oppervlakken en vaten die aan vlammen blootgesteld zijn, af te koelen. Als de brand niet onder controle kan 
worden gebracht, evacueert u het gebied. 
 

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 
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In geval van brand of in gesloten of slecht geventileerde ruimten, draagt u kleding die volledig brandbestendig is en 
een onafhankelijk ademhalingsapparaat met een volgelaatsmasker in een positieve drukmodus. 
Overige informatie (brandbestrijding) 

Verwijder in geval van brand geen restwater, restproduct en verontreinigd materiaal, maar verzamel ze apart op en 
behandel ze op een passende manier. 

 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Algemene te nemen maatregelen 

Als de veiligheidsomstandigheden het toelaten, stopt of dicht u het lek bij de bron. Voorkom direct contact met het 
vrijgegeven materiaal. Blijf in bovenwindse gebieden. In geval van grote lekkages waarschuwt u de bewoners van 
benedenwindse gebieden. Verwijder alle ontstekingsbronnen als de veiligheidsvoorwaarden het toelaten (bv. 
elektriciteit, vonken, branden, toortsen). Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Gassen/dampen zijn zwaarder dan 
lucht. Mogen zich ophopen in gesloten ruimten, vooral op grondniveau of eronder. Juiste sensoren kunnen worden 
gebruikt om gas of brandbare dampen te detecteren. 
6.1.1 Voor ander personeel dan hulpdienstpersoneel 
Beschermingsmiddelen 

Raadpleeg deel 8. 
Noodprocedures 

Verwijder het lekkagegebied van personeel dat geen deel uitmaakt van de hulpdiensten. Waarschuw de noodteams. 
Behalve in het geval van kleine lekkages moet de haalbaarheid van interventies altijd worden geëvalueerd en 
goedgekeurd door gekwalificeerd en bekwaam personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer van de 
noodsituatie.  
 

 

6.1.2 Voor hulpdienstpersoneel 

Beschermingsmiddelen 

Kleine lekkages: normale antistatische werkkleding is over het algemeen geschikt. Grote lekkages: volledig 
beschermende kleding die bestand is tegen chemische stoffen en vervaardigd is uit antistatisch materiaal. 
Werkhandschoenen (bij voorkeur lange armhandschoenen) die voldoende chemische weerstand bieden. Als contact 
met het vloeibaar product mogelijk of voorspelbaar is, moeten handschoenen thermisch geïsoleerd zijn om 
vorstwonden te voorkomen. Handschoenen uit PVA (polyvinylalcohol) zijn niet waterdicht en zijn niet geschikt voor 
noodgevallen. Antistatisch en antislipschoeisel of -laarzen veiligheidsschoenen, met chemische weerstand. 
Veiligheidshelm. Beschermende veiligheidsbril of gezichtsveiligheidsapparatuur als spatten of oogcontact mogelijk of 
voorspelbaar is. Ademhalingsbescherming: Een half- of volgelaatsmasker voorzien van filter(s) voor organische 
dampen (AX) of een onafhankelijk ademhalingsapparaat kan worden gebruikt, afhankelijk van de hoeveelheid gelekte 
vloeistof en het voorspelbare blootstellingsniveau. Als de situatie niet volledig kan worden geëvalueerd of als er risico 
op zuurstofgebrek bestaat, gebruikt u alleen een onafhankelijk ademhalingsapparaat. 
Noodprocedures 

Waarschuw de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de geldende regelgeving. 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen  
Voorkom dat het product wordt geloosd in riolering, rivieren of andere waterstromen. 
6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging 

Methoden voor insluiting 

Laat het product verdampen, waardoor het vrijkomen ervan wordt bevorderd. Dampen kunnen zwaarder zijn dan 
lucht en zich over de grond verplaatsen naar een op afstand gelegen ontstekingsbron en heropwaarts ontvlammen. 
Zorg voor een goede ventilatie in gebouwen of afgesloten ruimten. Water: Het spoelen van het vloeibare product in 
water zal vermoedelijk resulteren in een snelle en volledige verdamping. Isoleer het gebied en voorkom het risico op 
brand/explosie bij boten en andere constructies, rekening houdend met de windrichting en snelheid, tot het product 
volledig gedisperseerd is. 
 

Reinigingsmethoden 
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Niet opgegeven. 
 

Overige informatie (toevallig vrijkomen) 
Aanbevolen maatregelen zijn gebaseerd op de meest waarschijnlijke lekkagescenario's voor dit product. Lokale 
omstandigheden (wind-, lucht- of watertemperatuur, richting en snelheid van golven en stroom) kunnen echter 
aanzienlijk de keuze van de te volgen actie beïnvloeden. Indien nodig raadpleegt u lokale experts. 
6.4. Verwijzing naar andere delen  
Raadpleeg deel 8. 
 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor een veilige behandeling  

Vermijd lekkages in de lucht; behandel het product met gesloten circuitsystemen; werk in goed geventileerde 
plaatsen; voer geen werken uit in de aanwezigheid van ontstekingsbronnen; gebruik vonkvrij gereedschap. Zorg voor 
een juiste aarding van de apparatuur en voorkom de accumulatie van elektrostatische ladingen tijdens het gieten en 
bottelen; 
Omwille van hygiënische doeleinden wordt het onderstaande aanbevolen: Eet , drink en rook niet in werkgebieden; 
was uw handen na gebruik; verwijder verontreinigde kleding en beschermende uitrusting voordat u eetgelegenheden 
binnentreedt. 
7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van onverenigbaarheden. 

Opslagvoorwaarden 

Op een droge, goed geventileerde plaats bewaren. Niet roken. Houd het product uit de buurt van open vlammen, hete 
oppervlakken en ontstekingsbronnen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht tegen de grond 
verspreiden. Let vooral op de accumulatie in putten en in gesloten ruimten. 
Onverenigbare producten 

Verwijderd houden van: sterke oxidanten. 
Opslagtemperatuur 

≤ 50°C 
 

Opslagplaats 

De structuur van de opslagruimte, de apparatuur en de operationele procedures moeten voldoen aan de geldende 
Europese, nationale of lokale wetgeving.  
Verpakkingen en vaten 

Bewaar het product alleen in de originele verpakking. Bewaar in geschikte, gesloten en op de juiste wijze gelabelde 
vaten. Gasflessen mogen niet worden opgeslagen in de buurt van andere gasflessen die gecomprimeerde zuurstof 
bevatten. Lege vaten kunnen brandbaar productafval bevatten. U mag geen vaten lassen en solderen of erin boren of 
snijden, tenzij ze niet goed gereinigd zijn. 
 

 

 

 

7.3 Speciale eindgebruiken 

De opslag en afhandeling van het product dat is ontworpen voor gebruik met aanstekers, bijvullingen voor aanstekers, 
aerosolen en gaspatronen. De betreffende vaten moeten de ADR-voorschriften in acht nemen en vooral de instructies 
voor P003-verpakkingen. 
  
 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 

8.1 Beheersingparameters 

Limietwaarde voor professionele blootstelling 
Nationaal: n.v.t. 
Gemeenschap: n.v.t. 
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ACGIH 2014: n.v.t. 
 
Opmerking: Voor de identificatie van gevaarlijke contracties voor professionele inademing, behalve deze die 
blootstellingsschade veroorzaken en bij gebrek aan nationale of gemeenschapsgrenswaarden, raadpleegt u ook het 
ACGIH-document 'Drempelgrenswaarde (TLV's) voor chemische stoffen en fysische agentia. en biologische 
blootstellingsindexen (BEI's)'. 
Specifieke TLV voor vloeibaar aardgas (LPG) - eerder ingedeeld in de indeling 'Alifatische koolwaterstoffen: alkanen 
[C1-C4]' zijn nu verwijderd - ze zijn ingetrokken samen met de uitgave van 2013. Kritische effecten leiden tot 
verstikking met specifieke verwijzing naar het 'minimale zuurstofgehalte' in de ingeademde lucht. 
 
8.2 Blootstellingsbeheersing 

a) Oog-/gezichtsbescherming: Gebruik een veiligheidsbril, een visor of gezichtsschilden om spatten van vloeistoffen 
te voorkomen.  

b) Huid- en handbescherming: Gebruik volledige antistatische kleding, die zelfs de bovenste en onderste ledematen 
bedekt. Gebruik lederen handschoenen en draag thermoinsulerende handschoenen met onderarmbescherming 
(op de manchetknoop) bij noodgevallen. 

c) Ademhalingsbescherming: Bij interventies op plekken waar gas is, gebruikt u een onafhankelijk 
ademhalingsapparaat; 

d) D) Thermische gevaren:  Tegen het gevaar van vrieswonden met een vloeistofstraal gebruikt u visoren of 
gezichtsschilden, thermogeïsoleerde handschoenen en kleding die het volledige lichaam en de ledematen bedekt 

 
8.2.3 Beheersing van milieublootstellingen   

Er zijn geen bewijzen voor dit doel. Aanvullende risicobeheersmaatregelen zijn niet aangevraagd. 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

 

9.1 Informatie over de belangrijkste fysische en chemische eigenschappen 

 

A Fysieke conditie Gas 

B Geur Specifiek, onaangenaam, aanhoudend. Gasgeur voor 
verbrandingsgebruik of voertuigen ¹.Mercaptan (juridische 
tracer) 

C Geurdrempel 25% 25% L.I.E. met gasgeurstof 

D PH Neutraal 

E * Dichtheid van de vloeistof bij 15 °C, in Gg/l Van 0,508 (propaan) tot 0,585 (butaan), (methode ASTM D 
1657) 

F * Dichtheid van de damp bij 15 °C in kg/m3 Van 1,86 (propaan) tot 2,45 (butaan) 

G Smeltpunt in graden °C Van – 187 (propaan) tot – 138 (butaan) 

H Beginkookpunt en kookbereik in °C Van – 42 (propaan) tot – 0,5 (butaan) 

I Vlampunt in °C Van – 104 (propaan) tot – 60 (butaan) 

J Verdampingssnelheid Gegevens niet beschikbaar   

K Ontvlambaarheid  Gegevens niet beschikbaar 

L Hogere/lagere ontvlambaarheid en 

explosiviteitslimieten % in volume 

Lager: 1.86 ÷ 2.27 
Hoger: 8.41 ÷ 9.50 
 

M Absolute dampdruk bij 15 °C en in bar Van 75 (propaan) tot 18 (butaan), (methode ASTM D 1267) 

N Dampdichtheid Van 1,5 (propaan) tot 2,0 (butaan) 

O Relatieve luchtdichtheid (dampfase)  2,0 

P Kritisch punt, in °C Van 96,5 (propaan) tot 151 (butaan) 

Q Wateroplosbaarheid Verwaarloosbaar  

R N octanol/water-verdelingscoëfficiënt Gegevens niet beschikbaar 

S Zelfontbrandingstemperatuur Van 468 (propaan) tot 405 (butaan) 
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T Decompositietemperatuur Gegevens niet beschikbaar 

U Dynamische viscositeit***** van de vloeistof in 

Pascal x s 

Van 11x10-5 (propaan) tot 17x10-5 (butaan) 

V Explosie-eigenschappen Geen  

Z Oxidatie-eigenschappen Geen 

 
***** Boekje met technische gegevens – A.P.I. (2de editie, 1970). 

 

9.2 Overige informatie    
 

** Thermische geleidbaarheid in vloeibare fase bij 15 °C in W/m x 

°C: 

13 x 10 -2   

***Elektrische geleidbaarheid in vloeibare fase (bij 0° ÷ 20 °C) in 

Ω-1 x m -1 

0,1 ÷ 0,5 x 10 -12 (propaan), 1 ÷ 5 x 10 -12 
(butaan) 

Geschiktheid van materialen: Lost vetten op en is agressief op natuurlijke 
rubber Corrodeert geen metallische 
materialen 

Oplosmiddelen:  Methanol, ethanol, ethyleen 

 
 

Dit zijn dampen die evenredig zijn met de bijbehorende percentages  
** Boekje met technische gegevens – A.P.I. (2de editie, 1970). 

***Encyclopedie des gaz-ELSVIER (1976) 
¹  Als ze geen voldoende sterke geur hebben, wordt er aan de LPG een geur toegevoegd, zodat het olfactorisch kan worden 

gedetecteerd voordat het gevaarlijke concentraties bereikt in geval van ontluchting. Wet 1083 van 6 december 1971 en 

verordening UNI 7133). 

 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 

10.1 Reactiviteit 

Het kan reageren als het met sterke oxidatiemiddelen in contact komt. 
10.2 Chemische stabiliteit  

Er zijn geen instabiliteitsomstandigheden. 
10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties 

Het contact met sterke oxiderende stoffen kan brandgevaar veroorzaken; het mengsel met sterke oxidatiemiddelen 
kan explosies veroorzaken.  
10.4 Te vermijden omstandigheden 

Voorkom de vorming van explosieve mengsels met lucht en het contact met een ontstekingsbron. Voorkom sterke 
opwarming van producten en vaten. Voorkom hevige decompressie van ontvangers met bifasische inhoud, omdat 
deze een sterke koeling kan veroorzaken met temperaturen onder 0 °C. Voorkom het contact met sterke 
oxidatiemiddelen (zuurstof, stikstofoxide, chloor, fluor, enz.). 
10.5 Onverenigbare materialen 

Niet verenigbaar met oxidatiemiddelen. 
10.6 Gevaarlijke decompositieproducten 

Er is geen bewijs van decompositie- of degradatiemogelijkheid. Bij ontsteking, een gas-luchtmengsel binnen de 
ontvlambaarheidslimieten. Verbranding met exotherme reactie en productie van koolstofoxiden (CO2, CO). 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Er zijn geen experimentele gegevens beschikbaar over de absorptie, de distributie, het metabolisme en de eliminatie 
van het product in zijn geheel, maar er zijn veel toxicokinetische studies beschikbaar op de hoofdcomponenten. Dahl 
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et al. (1988) heeft de absorptie van verschillende koolwaterstoffen in de gasfase bij ratten bestudeerd en vergeleken. 
Toxicocinetische studies hebben betrekking op alkenen, alkynen, alkanen met lineaire ketens en alkanen met vertakte 
ketens en cyclische en aromatische koolwaterstoffen. Er is tot de vaststelling gekomen dat de absorptie lijkt toe te 
nemen van het moleculair gewicht alsof de onvertakte moleculen gemakkelijker absorbeerbaar zijn in vergelijking met 
de vertakte en de aromatische moleculen gemakkelijker absorbeerbaar zijn dan de paraffinen. De alkanen C1-C4 met 
korte keten die als damp bij omgevingstemperatuur bestaan, worden slecht geabsorbeerd en, indien ze wel wroden 
geabsorbeerd, zullen ze doorgaans snel verlopen. 
 
a) Acute toxiciteit: 

Het product bestaat uit gas bij omgevingstemperatuur en druk waarvoor de aspecten van de orale en huidtoxiciteit 
niet als relevant worden geacht.  
Oraal: In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening mag een dergelijke studie niet 
worden uitgevoerd omdat aardgas ontvlambaar is bij een omgevingstemperatuur en explosieve mengsels kan vormen 
als het in contact komt met lucht. Een hoog risico op brand en explosie wordt geassocieerd met elke test met 
significante concentraties. 
Inademing: Hierna wordt een samenvatting van de meest representatieve studies voorgesteld. Deze resultaten leiden 
niet tot een indeling in overeenstemming met de verordening inzake gevaarlijke stoffen. 
 

Methode Resultaten Opmerkingen Bron 

Door inademing 

RAT 
Inademing 

LC50 (15 minuten): 800.000 dpm 
(mannelijk/vrouwelijk) 

LC50 (15 minuten):14,442,738 mg/m3 
(M/V) 

LC50 (15 minuten):1,443 mg/ml (M/V) 

Hoofdstudie 
Propaan 

Clark DG and 
Tiston DJ (1982) 

Menselijke studies 
Algemene bevolking 

De geur is niet detecteerbaar 
onder 20.000 dpm (2%) en een concentratie 

van 100.000 dpm (10%) heeft kleine 
irritaties veroorzaakt in de ogen, neus en 

ademhalingswegen, maar het heeft in 
enkele minuten een kleine duizeligheid 

veroorzaakt. 

Bewijsvoering 
Anon 1982 

Herman 
(Chairman 1966) 

 
Cutaan: In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening mag een dergelijke studie niet 
worden uitgevoerd omdat aardgas ontvlambaar is bij een omgevingstemperatuur en explosieve mengsels kan vormen 
als het in contact komt met lucht. Een hoog risico op brand en explosie wordt geassocieerd met elke test met 
significante concentraties. 
 
b)  Huidcorrosie/huidirritatie: 

In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening mag een dergelijke studie niet worden 
uitgevoerd omdat aardgas ontvlambaar is bij een omgevingstemperatuur en explosieve mengsels kan vormen als het 
in contact komt met lucht. Een hoog risico op brand en explosie wordt geassocieerd met elke test met significante 
concentraties. Enkele dosis-responsstudies die op mensen werden uitgevoerd, bewijzen dat propaan en butaan geen 
bijtende en irriterende effecten hebben op de huid en slijmvliezen. Contact met vloeibaar gas kan vorstwonden 
veroorzaken. 
c) Ernstige oogschade/oogirritatie: 

In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening mag een dergelijke studie niet worden 
uitgevoerd omdat aardgas ontvlambaar is bij een omgevingstemperatuur en explosieve mengsels kan vormen als het 
in contact komt met lucht. Een hoog risico op brand en explosie wordt geassocieerd met elke test met significante 
concentraties. 
d) Respiratoire of huidsensibilisatie: 

Respiratoire sensibilisatie 

Er zijn geen studies beschikbaar die dit type effect aangeven 
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Huidsensibilisatie 

In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening moet deze studie niet worden uitgevoerd. 
e) Mutageniteit van kiemcellen  

Geen bewijs van genotoxiciteit bij de meeste LPG-componenten. Bovendien bevat het product benzeen en 1,3-
butadieen in C <0,1%, waardoor het niet ingedeeld wordt als mutage volgens de regelgeving inzake gevaarlijke 
stoffen. 
Hierna wordt een samenvatting van de meest representatieve studies in het registratiebestand voorgesteld. 
 

Methode Resultaten Opmerkingen Bron 

Vitro-test 
Ames-test in Salmonella-stammen 

OECD TG 471 
Negatief 

Hoofdstudie 
Methaan 

Nationaal 
Toxicologie 

Programma (1993) 

Vitro-test 
Ames-test in Salmonella 

typhimurium 
OECD TG 471 

Negatief 
Hoofdstudie 

Propaan 

Kirwin CJ en 
Thomas WC 

(1980) 

Vivo-test 
Micronucleustest 

RAT 
Inademing 

OECD-richtlijn 474 

Negatief 
Hoofdstudie 

LPG 

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2009b) 

 

f) Carcinogeniteit  

Geen bewijs van carcinogeniteit bij de meeste LPG-componenten. Bovendien bevat het product benzeen en 1,3-
butadieen in C <0,1%, waardoor het niet ingedeeld wordt als carcinogeen volgens de regelgeving inzake gevaarlijke 
stoffen. 
 
g) Reproductieve toxiciteit 

Reproductieve toxiciteit: 

Hierna wordt een samenvatting van de meest representatieve studies voorgesteld. De meeste studies hebben geen 
sluitend bewijs geleverd voor voortplantingstoxiciteit en daarom wordt het product niet ingedeeld als reproductieve 
toxiciteit in overeenstemming met de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen. 
 

Methode Resultaten Opmerkingen Bron 

Vivo-studie 
RAT 

Inademingsblootstelling 13 weken, 
6 u/dag, 5 dagen/week)  

OECD-richtlijn 413 
EPA OPPTS 870.3465 

NOAEC: 10.000 dpm 
(M/V)  
Geen effect op de menstruatie, 
spermatogenese, 
spermamobiliteit en het aantal. 

Hoofdstudie 
LPG 

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2009b) 

 

Prenatale ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit: 
Hierna wordt een samenvatting van de meest representatieve studies voorgesteld. De meeste studies hebben geen 
sluitend bewijs geleverd voor toxiciteit bij prenatale ontwikkeling/teratogeniteit voor de hoofdcomponenten van LPG. 
Bovendien bevat het product geen kooldioxide in concentraties hoger dan 0,2%, maar het is niet ingedeeld als toxisch 
voor de voortplanting in overeenstemming met de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen.  
 

Methode Resultaten Opmerkingen Bron 

Vivo-studie 
RAT 

Inademingsblootstelling  

NOAEC (maternale toxiciteit): 
16.000 dpm (geen effect van 
systemische toxiciteit bij de 
hoogste geteste concentratie) 

Hoofdstudie 
Ethaan 

('read- across') 

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2010a) 
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M: 2 weken vóór de paring (minimaal) 
28 dagen na de paring 

V: 2 weken vóór de paring 
0-19 dagen van de dracht 

6 u/dag, 5 dagen per week. 
Concentraties: 0, 1.600, 5.000 en 

16.000 dpm 
OECD-richtlijn 422 EPA OPPTS 

870.3650 

NOAEC (maternale toxiciteit): 
19.678 mg/m³ lucht 
NOAEC (prenatale ontwikkeling 
toxiciteit): 16.000 dpm (geen 
effect op prenatale 
ontwikkeling) 
NOAEC (prenatale ontwikkeling 
toxiciteit): 19.678 mg/m³ lucht 

 

h) Specifieke toxiciteit doelorgaan (STOT, Specific Target Organ Toxicity) - individuele blootstelling:  

Geen informatie beschikbaar 
i) Specifieke toxiciteit doelorgaan (STOT, Specific Target Organ Toxicity) - herhaaldelijke blootstelling:  

Oraal: 

In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening mag een dergelijke studie niet worden 
uitgevoerd omdat aardgas ontvlambaar is bij een omgevingstemperatuur en explosieve mengsels kan vormen als het 
in contact komt met lucht. Een hoog risico op brand en explosie wordt geassocieerd met elke test met significante 
concentraties. 
Cutaan: 

In overeenstemming met punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening mag een dergelijke studie niet worden 
uitgevoerd omdat aardgas ontvlambaar is bij een omgevingstemperatuur en explosieve mengsels kan vormen als het in 
contact komt met lucht. Een hoog risico op brand en explosie wordt geassocieerd met elke test met significante 
concentraties. 
Inademing: 

Propaan: In een 6 weken durende studie bij mannelijke en vrouwelijke ratten werden geen neurologische, 
hematologische of klinische effecten waargenomen. Bij doseringen van 12.000 dpm hebben mannelijke dieren tijdens 
de eerste week van de blootstelling een gewichtsvermindering van 25% laten zien. 
De laagste concentratie waarbij bijwerkingen waargenomen werden (LOAEC) in deze studie is 12.000 dpm (equivalent 
aan 21.641 mg/m3). 
 
 
j) Inademingsgevaar:  

N.v.t. 
Overige informatie 

Er is geen verdere informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

 

Geen gegevens beschikbaar die zijn gemeten voor de eindpunten van de aquatische toxiciteit en er vloeien geen 

PNEC(S) voort uit zoet water, zeewater, sedimenten en bodem. In overeenstemming met kolom 2 van REACH, 

bijlagen VII en VIII, dienen acute toxiciteitstesten niet te worden uitgevoerd indien er mitigatiefactoren zijn die 

aangeven dat aquatische toxiciteit onwaarschijnlijk is. Dit product bestaat uit gasvormige stoffen bij de 

standaardtemperatuur en druk, die voornamelijk in de atmosfeer worden vrijgegeven in plaats van in water, 

sedimenten en bodem. 

 

12.1 Toxiciteit 

Hierna wordt een samenvatting van de meest representatieve studies voorgesteld. 

 

Eindpunt Resultaten Opmerkingen 

Aquatische toxiciteit 

Ongewervelden 
Daphnia 

LC50 48/h: 14,22 mg/l 
 

Hoofdstudie 
CAS 106-97-8 
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Eindpunt Resultaten Opmerkingen 

Korte termijn (butaan) 
USEPA OPP (2008) 

Vis 
Korte termijn 

L50 96/h: 24,11 mg/l 

Hoofdstudie 
CAS 106-97-8 

(butaan) 
QSAR 

EPA 2008 

 

 

 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Abiotische afbreekbaarheid: 

Dit product kan bijdragen aan de vorming van ozon in de omgeving dicht bij het oppervlak. De fotochemische 
ozonvorming hangt echter af van een complexe interactie van andere luchtverontreinigende stoffen en 
milieuomstandigheden. 
Biotische afbreekbaarheid: 

QSAR-studies zijn uitgevoerd met ethaan, die binnen 16 dagen een 100% biologische afbreekbaarheid heeft. Ethaan is 
geen bestanddeel van het aardoliegas, maar de structuur ervan is representatief voor de stroom, en een 'read-over' is 
mogelijk. Op basis van wat hierboven wordt vermeld, is het product biologisch afbreekbaar. 
12.3 Bioaccumulatiepotentieel 

Het logboek Pow voor LPG wordt geschat binnen het bereik van 1,09-2,8, maar het product is niet bioaccumulatief. 
12.4 Mobiliteit in de bodem 

Koc-absorptie: de standaardtests voor dit eindpunt werden niet toegepast op UVCB-stoffen 
12.5 Resultaten van de PBT- en vPvB-evaluatie 

Uit de gegevens blijkt dat de eigenschappen van het product niet voldoen aan de specifieke criteria die in bijlage XIII 
worden omschreven of laat geen rechtstreekse vergelijking toe met alle criteria die in bijlage XIII worden uiteengezet, 
maar het geeft aan dat het product dergelijke eigenschappen niet bezit. Daarom wordt het niet beschouwd als een 
PBT/vPvB. 
12.6 Andere schadelijke effecten 

Niet aanwezig. 
 
 
 
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

 

13.1 Afvalbehandelingsmethode 

Neem alle noodzakelijke maatregelen om de afgifte van het product in de lucht te vermijden. 
Gooi het product niet in het rioleringssysteem en het milieu weg. 
Gooi het product niet met het afvalwater weg. 
In geval van noodverwijdering van het product, wordt de verbranding onder het toezicht van een gekwalificeerde 
technicus aanbevolen. 
Gooi het vat na gebruik niet weg in het milieu, maar verwijder het afval volgens de geldende wetgeving. 
Hanteer voorzichtig lege containers; butaandampafval kan 
ontvlambaar zijn. Laat de vaten niet platdrukken en las of boor er niet in. 
 
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

14.1 UN-nummer   2037   

14.2 Juiste vervoernaam van de VN Recipiënten, klein, met gas (gaspatronen), zonder afgifteapparaat, niet-
hervulbaar 
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14.3 . Transportgevarenklasse(n)  

Klasse     2 
Classificatiecode   5F  
Gevarenlabels   2.1 
 

    
 
14.4 Verpakkingsgroep  niet toepasselijk 

14.5 Milieugevaren:  Zeevervoer is onderworpen aan de IMDG-voorschriften, paragraaf 2.1, opgenomen onder 
UN 2037. De stof is niet gevaarlijk voor het milieu. Luchtvervoer is onderworpen aan de ICAO/IATA-voorschriften, 
paragraaf 2.1, opgenomen onder UN 2037.  
14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker  

Voor het vervoer van gasflessen: zorg ervoor dat de lading goed verzekerd is. 
14.7 Vervoer in bulkladingen in overeenstemming met bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

 

15.1 Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake gezondheid, veiligheid en milieu specifiek voor de stof of 

het mengsel:  

Wetsbesluit nr. 105 van 26 juni 2015 'Uitvoering van richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen die verband houden met gevaarlijke stoffen' 
M.B. van 13 oktober 1994 "Verordening inzake technische brandpreventie voor het ontwerp, de bouw, de installatie 
en de werking van LPG-depots uit vaste tanks met een totale capaciteit van meer dan 5 m3 en/of van mobiele 
ontvangers met een totale capaciteit van meer dan 5.000 kg", met daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. (min. 
van Binnenlandse Zaken); 
Besluit van 14 mei 2004 'Regelgeving inzake technische brandpreventie voor de installatie en gebruik van LPG-depots 
met een totale capaciteit die niet hoger is dan 13 m3', zoals gewijzigd door het besluit van 4 maart 2014 (min. van 
Binnenlandse Zaken) 
Circulaire van 20 september 1956, nr. 74 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor de volgende delen: 
1) Tweede deel van 'Veiligheidsnormen voor de bouw en het gebruik van LPG-tankdepots tot 5.000 kg' 
2) Derde deel van 'Veiligheidsnormen voor de wederverkoop van LPG tot 75 kg' 
3) Vierde deel 'Veiligheidsnormen voor gecentraliseerde LPG-tankdistributiesystemen voor civiel gebruik tot 2.000 

kg' 
Het wetsbesluit nr. 78 van 12 juni 2012 'Uitvoering van richtlijn 2010/35/EU inzake vervoerbare drukapparatuur met 
intrekking van de richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEC, 84/526/EEG, 84/527/EEG en 1999/36/EG.' 
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15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling Niet toepasbaar 
 
 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

 
De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vertegenwoordigt geen garantie voor de eigenschappen van 
het product en legt geen wettelijk geldige contractuele relatie vast. 
 

H220: Zeer licht ontvlambaar gas. 
H280: Bevat gas onder druk; kan exploderen als het wordt verwarmd 
P102: Buiten bereik van kinderen houden. 
P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. 
P410+P403: Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
 
De werknemers moeten volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen geïnformeerd, opgeleid en geïnstrueerd 
worden overeenkomstig hun specifieke taken.  Hierna stellen we u de belangrijkste wettelijke bepalingen en 
technische regelgeving voor die de bijbehorende bepalingen bevatten. 
 
M.B. 13 oktober 1994 (min. van Binnenlandse Zaken), titel XIII, punt 13.1 'Personeel' 
Besluit van 15 mei 1996 (min. van Milieu) 'Technische veiligheidsprocedures en regelgeving voor het uitvoeren van 
gietactiviteiten voor (LPG) tanks en bakken' 
M.B. 10 maart 1998 (min. van Binnenlandse Zaken) 'Verplichting om de werknemers op te leiden en te trainen van 
brandweerpersoneel en voor het beheer van noodgevallen voor alle activiteiten die onder het 
brandpreventiecertificaat vallen' 
Wetsbesluit nr. 105 van 26 juni 2015 'Uitvoering van richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen die verband houden met gevaarlijke stoffen' - bijlage B - bijlage 1ADR 2017, deel 1,  

• Hoofdstuk 1.3 'Opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen' 

• Hoofdstuk 1.4 'Verplichtingen inzake de veiligheid van gebruikers' 

• Hoofdstuk 1.10 'Bepalingen inzake veiligheid' 
Wetsbesluir nr. 81 van 9 april 2008 'Uitvoering van artikel 1 van wet nr. 123 van 3 augustus 2007, inzake de 
gezondheid en veiligheid op het werk'. 
 
 
 
Legende – Afkortingen en acroniemen 
 
ACGIH  American Conference of Governmental Industrial Hygienists (VS); 
ADR  Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; 
CLP  (Classificatie, labeling en verpakking) Verordening EC 1272/2008, met betrekking tot de indeling, 
labeling en verpakking van stoffen en mengsels; 
D  Besluit; 

M.B.  Ministerieel besluit; 

L.D.  Wetsbesluit; 
IATA  International Air Transport Association (Internationale vereniging voor de burgerluchtvaart) 
ICAO  International Civil Aviation Organisation (Internationale burgerluchtvaartorganisatie) 
IMDG  International Maritime Dangerous Goods code (Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over zee) 
RID  Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor 
TLV-TWA   Gemiddelde gewogen concentratie in de tijd van een werkdag van 8 uur en 40 uur per week 
(chronische blootstelling). 
 
Gebruikte informatiebronnen: 
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Handboek butaan-propaangassen - Denny, Luxon en Hall (4e ed. 1962)  
Technisch gegevensboek – Leveranciersvereniging gasprocessors (vijfde revisie, 1981) 
Boekje met technische gegevens – A.P.I. (2de editie, 1970) 
Encyclopèdie des gaz – ELSEVIER (1976) 
ECB - ESIS - Europees Informatiesysteem voor chemische stoffen 
ACGIH 'Drempelwaarde (TLV's) voor chemische stoffen en fysische agentia en biologische blootstellingsindexen (BEI's), uitgaven 
2013 en 2014. 

 
Contact: Technisch kantoor 
Afkortingen en acroniemen:  

RID: Regelgeving inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor; 

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Internationale burgerluchtvaartorganisatie) 
ADR: Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over zee); 
IATA: International Air Transport Association (Internationale vereniging voor de burgerluchtvaart); 

GHS: Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling en labeling van chemicaliën; 
VOC: Vluchtige organische stoffen; 
LC50: Letale-concentratiemediaan (concentratie van stof die gedetecteerd werd als dodelijk voor 50% van de organismen in een 
toxiciteitsonderzoek voor een bepaalde blootstellingstijd); 
LD50: Letale-dosismediaan (dosis van een stof, die slechts één keer werd toegediend, kan 50% (d.w.z. de helft) van een 
bemonsteringspopulatie van dieren) doden. 
 

De informatie in dit blad heeft alleen betrekking op het geïdentificeerde product en is mogelijk niet relevant als het 
product in combinatie met andere producten wordt gebruikt of voor een ander gebruik dan het beoogde gebruik 
wordt gebruikt. 
De informatie in dit blad is gebaseerd op onze kennis op 1 april 2017. 
Downstream-gebruikers en de distributeurs voor wie dit blad bedoeld is, dienen over hun eigen 
veiligheidsinformatieblad op basis van de relevante scenario's en informatie te beschikken. 




