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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Stof 

Handelsnaam : Fe-DTPA 6% Liquid 

IUPAC-naam : iron(3+) ino diammonium 2-[bis({2-[bis(carboxylatonethyl)amino] ethyl})amino]acetate 

EG nr : 289-064-0 

CAS-nr : 85959-68-8 

REACH registratienr. : 01-2119980791-27 

Brutoformule : FeDTPA(NH4)2 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Meststof 

Gebruik van de stof of het mengsel : Landbouw, bosbouw en visserij 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier 
Anorel NV 
Lintsesteenweg 632 
2540 Hove 
T +3234880233 
anorel@anorel.net - www.anorel.net 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringende vragen over 
vergiftigingen: 070 245 245 
(gratis, 24/24), of indien 
onbereikbaar tel. 02 264 96 
30 (normaal tarief).  

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]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 
REACH) 

Bijtend voor metalen, Categorie 1 H290   
    

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 

 
 

 
  

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)  

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS05 

     

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H290 - Kan bijtend zijn voor metalen 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren 
P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden 

mailto:anorel@anorel.net
www.anorel.net


Fe-DTPA 6% Liquid 
Veiligheidsinformatieblad  
 

volgens Verordening (EU) 2015/830 
 

22/03/2017 NL (Nederlands)  2/6 
 

P406 - In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren 
P260 - spuitnevel niet inademen 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P313 - Een arts raadplegen 
P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, 
gelaatsbescherming dragen 

 

 

   
 

 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 
 

Naam Productidentificatie % 

Fe-DTPA 6% 
 

(CAS-nr) 85959-68-8 
(EG nr) 289-064-0 
(REACH-nr) 01-2119980791-27 

100 

 

 

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

 

3.2. Mengsel 

Niet van toepassing 
 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts waarschuwen. 

EHBO na contact met de huid : Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij huidirritatie 
of uitslag: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten 
worden. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 
 

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
   
 

     

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
 

 
 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

  
 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. VN-nummer 

VN-nr (ADR) : Niet van toepassing 

VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing 

VN-nr (IATA) : Niet van toepassing 

VN-nr (ADN) : Niet van toepassing 

VN-nr (RID) : Niet van toepassing 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 

   

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 
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IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

   

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

   

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : 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 

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Geen gegevens beschikbaar 

- Spoorwegvervoer 
  

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 
 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH  

Fe-DTPA 6% Liquid staat niet op de kandidaatslijst van REACH 

Fe-DTPA 6% Liquid staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH 
 
 

 

 
  

 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 
 

 

Duitsland 

12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV 

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) 

 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Fe-DTPA 6% is aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Fe-DTPA 6% is aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: De stof is niet aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: De stof is niet aanwezig 
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: De stof is niet aanwezig 

Denemarken 

Aanbevelingen Deense regelgeving : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 
 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 
 

 
 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, Categorie 1 

H290 Kan bijtend zijn voor metalen 
 
 

 

 
 
VIB EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
 


