
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de 
aanvullende Verordening (EU) 2020/878 
 

ULTRALINE   
Datum van herziening 15-Maart-2022 Versie 1.0 Productnummer JTA/BE/045 
Uitgiftedatum 15-Februari-2021   

 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 

vennootschap/onderneming 
 
1.1. Productidentificatie 
 

Productvorm : Mengsel 
Productnaam : ULTRALINE 

 
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
 
1.2.1 Relevant geïdentificeerd gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Fungicide 
 

1.2.2 Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
 

     JT Agro Ltd 
     1 Bell Street, Maidenhead, Berkshire, 
     SL6 1BU, U.K.  

info@jtagro-cropthetics.com 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Noodnummer    +44 7879871881 
 

 
 

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, 24/7), of indien 
onbereikbaar tel. 02 
264 96 30 (normaal tarief). 

flonicamide 158062-67-0 50 % Xn; R22 Acute Tox. 4; H302 (1) Constituant 
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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 H335 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

 
Volledige tekst van de categorieën en de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 
 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. 
 
2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 
 
 

GHS07 GHS09 
Signaalwoord (CLP)     :     Waarschuwing 

 
2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet in een indeling 
resulteren 

: Geen, voor zover ons 
bekend. 

 
Component 

N,N-dimethyldecaan-1-amide (14433-76-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 

Bevat : N,N-dimethyldecaan-1-amide 
Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden. 
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, 
oogbescherming. P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts 
raadplegen. 
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende 
oogirritatie: Een arts raadplegen. 
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Prothioconazool (178928-70-6) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 

 
 

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] 

N,N-dimethyldecaan-1-amide (CAS-Nr) 14433-76-2 
(EG-Nr) 238-405-1 
(REACH-nr) 01-2119485027-36 

53 - 56 Skin Irrit. 2, H315 Eye 
Irrit. 2, H319 STOT SE 3, 
H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

Prothioconazool (CAS-Nr) 178928-70-6 
(EG-Nr) 605-841-2 

25 Aquatic Acute 1, H400 
(M=10) Aquatic Chronic 
1, H410 

 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

RUBRIEK 4: Eersthulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 

EHBO algemeen : Evacueer de mensen uit de gevarenzone. Plaats het slachtoffer 
in een veilige zijpositie. 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

EHBO na inademing : Breng het slachtoffer naar de buitenlucht. Houd het slachtoffer 
warm en rustig. Onmiddellijk 
een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met 
polyethyleenglycol en vervolgens met 
veel water (PEG 400) / Met veel water en zeep wassen. Met 
overvloedig water spoelen. Indien de huidirritatie blijft 
aanhouden, een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de 
ogen wijd opengehouden 
moeten worden (ten minste 15 minuten). Contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien de irritatie 
aanhoudt, een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts 
raadplegen. Mond met water spoelen. Nooit bij een bewusteloze persoon 
iets toedienen via de mond. 
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
Symptomen/effecten na inademing : Kan een irritatie van de ademhalingswegen 

veroorzaken. 
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen Verneveld water. Alcoholbestendig schuim. Chemisch 

poeder. Kooldioxide (CO2).  
 
Ongeschikte blusmiddelen Sterke waterstraal. 
 
5.2. Speciale gavaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand Kan vrijgeven: Zoutzuur, Waterstofcyanide, Koolstofoxiden 

(CO, CO2), Zwaveloxides, Stikstofoxides 
 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies   Rook niet inademen. Voorkom verspreiding van de blusvloeistoffen  

door deze in te dammen. Laat bluswater niet wegstromen in het riool of 
waterlopen 

Bescherming tijdens brandbestrijding Volledig beschermende kleding. Brandzone niet betreden zonder  
Geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 
Autonoom ademhalingstoestel 

 
 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen  Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Draag een  

geschikte veiligheidsuitrusting. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik 
van de persoonlijke beschermingsuitrusting 

 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in riolering, oppervlakte- of bodemwater laten terechtkomen. 
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -material  
Voor insluiting     Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand,  

zaagsel, universeel bindmiddel, silica gel). Plaats afval in een geschikte 
afvalcontainer zodat het volgens de plaatselijke voorschriften verwerkt kan 
worden (zie rubriek 13). 

 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Voor hantering, zie paragraaf 7 : "Hantering en opslag". Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de 
persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken. 
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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 

: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

 
Hygiënische maatregelen : Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Werkkleding en gewone 

kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk wassen. 
Handen wassen voor pauzes en na het werk. De handen en andere 
blootgestelde delen wassen met zeep en water alvorens het werk te 
verlaten. 

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

Opslagvoorwaarden : Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plaats en in een goed 
gesloten verpakking opslaan. Opslaan op een plaats die uitsluitend 
toegankelijk is voor bevoegde personen. 
Beschermen tegen bevriezing. Tegen hitte en directe zonnestralen 
beschermen. Verwijderd 
houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. 

Verpakkingsmateriaal : In de oorsponkelijke verpakking opslaan. 
 
7.3. Specifiek eindgebruik  
Geen aanvullende informatie beschikbaar  
 
 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 
8.1. Controleparameters 
8.1.1 Nationale beroepsmatige blootsellingswaarden en biologische grenswaarden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
8.1.2 Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
8.1.3 Gevormde Luchtvervuilende stoffen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
8.1.4 DNEL en PNEC 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
8.1.5 Control banding 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
8.2.1 Passende technische maatregelen  
Maak bij voorkeur gebruik van technische maatregelen om de blootstellingen onder de GWBB of de DNEL te houden. 
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8.2.2 Persoonlijke beschemingsmiddelen 
8.2.2.1 Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Vloeistofdichte veiligheidsbril. (EN 166) 

 
8.2.2.2 Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding. Gebruik kleding die bescherming biedt tegen chemische middelen 

 

Bescherming handen: 

Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent). Gelieve de door 
de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de 
stof. Handschoenen van nitrilrubber 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

 Nitrilrubber (NBR) 6 (> 480 minuten) > 0,4   

 
8.2.2.3 Bescherming van de ademhalingswegen 

 
8.2.2.4 Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
8.2.3  Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen  
 

Fysische toestand : Vloeibaar 
Kleur : Bruin. 
Voorkomen : Helder tot troebel. 
Geur : aromatisch. 
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 
Smeltpunt : Niet beschikbaar 
Vriespunt : Niet beschikbaar 
Kookpunt : Niet beschikbaar 
Ontvlambaarheid : Niet van toepassing 
Ontploffingseigenschappen : niet explosief (92/69/CEE, A.14 / OCDE 113). 
Explosiegrenzen : Niet beschikbaar 
Onderste explosiegrens (OEG) : Niet beschikbaar 
Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet beschikbaar 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Goedgekeurd gasmasker voor organische dampen. Gasmasker met filtertype A. (EN 140) 
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Vlampunt : 152 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur : 340 °C 
Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 
pH : Niet beschikbaar 
pH-oplossing : 5 – 6 (1%) (23 °C) (in water) 
Viscositeit, kinematisch : 35,1 mm²/s (40 °C) 
Oplosbaarheid : Niet beschikbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 
Dampspanning : Niet beschikbaar 
Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 
Dichtheid : ≈ 1 g/cm³ (20 °C) 
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet beschikbaar 
Deeltjesgrootte : Niet van toepassing 
Verdeling van deeltjesgrootte : Niet van toepassing 
Vorm van de deeltjes : Niet van toepassing 
Aspectverhouding deeltjes : Niet van toepassing 
Deeltjesaggregatietoestand : Niet van toepassing 
Deeltjesagglomeratietoestand : Niet van toepassing 
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes : Niet van toepassing 
Deeltjesstofvorming : Niet van toepassing 

 
 
9.2. Overige informatie 
 
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

Overige eigenschappen : Oppervlaktespanning : 29,9 mN/m (20 °C) 
 
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 
Geen in normale omstandigheden. 
 
10.2. Chemische stabiliteit  
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden 
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 
 
10.4. Te vermijden omstandigheden 
Extreme temperatuur. Rechtstreeks zonlicht 
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialmen 
Geen, voor zover ons bekend 
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten  
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
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RUBRIEK: Toxicologische informatie  
 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

 

 
N,N-dimethyldecaan-1-amide (14433-76-2) 
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg (OECD 420 methode) 
LD50 dermaal rat > 5000 mg/kg (OECD 402 methode) 
LC50 inhalatie rat > 3,5507 mg/l/4u (OECD 403 methode) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld. (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

Aanvullende informatie : Niet-irriterend bij aanbrenging op de huid van konijnen 
Test uitgevoerd met een soortgelijke formule 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Aanvullende informatie : Test uitgevoerd met een soortgelijke formule 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de 
huid 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

Aanvullende informatie : (OECD 406 methode) Buehler test 
Test uitgevoerd met een soortgelijke formule 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

 
 
Giftigheid voor de voortplanting 

 
: 

 
Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

 
STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 
 
N,N-dimethyldecaan-1-amide (14433-76-2) 
STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

 

ULTRALINE 
LD50 oraal rat > 2500 mg/kg 
LD50 dermaal rat > 4000 mg/kg 
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Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de 
indelingscriteria is niet voldaan) 

 
ULTRALINE 
Viscositeit, kinematisch 35,1 mm²/s (40 °C) 
 
11.2. Informatie over andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn Zeer giftig voor in het water levende organismen 
 
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn Zeer giftig voor in het water levende organismen, 

met langdurige gevolgen. 
Niet snel afbreekbaar 
 
ULTRALINE 
LC50 vissen 4,02 mg/l/96u (Onchorhyncus mykiss) 
EC50 Daphnia 2,9 mg/l/48 u (Daphnia magna) 
 
Prothioconazool (178928-70-6) 
ErC50 algen 0,03278 mg/l/72 u (Skeletonema costatum) 
EC10 (Skeletonema costatum) 
 

 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 
Prothioconazool (178928-70-6) 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
 
12.3. Bioaccumulatie 
Prothioconazool (178928-70-6) 
BCF 19 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log 
Pow) 

3,82 (20°C, pH 7) 

N,N-dimethyldecaan-1-amide (14433-76-2) 
LC50 vissen 14,8 mg/l/96u (Danio rerio) (OECD 203 methode)(Read across) 
EC50 Daphnia 7,7 mg/l/48 u (Read across) 
ErC50 algen 16,06 mg/l/72 u (Pseudokirchneriella subcapitata)(OECD 201 

methode)(Read across) 
NOEC chronisch vis ≥ 0,71 mg/l (35 dagen) (OECD 210 methode) 
NOEC chronisch algen 1,8 mg/l/72 u (Pseudokirchneriella subcapitata)(OECD 201 

methode)(Read across) 
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Bioaccumulatie Niet potentieel bioaccumuleerbaar. 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem 
Prothioconazool (178928-70-6) 
Mobiliteit in de bodem Weinig beweeglijk 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log 
Koc) 

3,24 

 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Component 
N,N-dimethyldecaan-1-amide (14433-76-2) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-

verordening, annex XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 

Prothioconazool (178928-70-6) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-
verordening, annex XIII 

 
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
12.7. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

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

EURAL-code : 02 01 08* - agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 
 
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

MILIEUGEVAARLIJKE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(PROTHIOCONAZOLE 
OPLOSSING) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 
(PROTHIOCONAZOLE 
SOLUTION) 

Environmentally 
hazardous 
substance, liquid, n.o.s. 
(PROTHIOCONAZOLE 
SOLUTION) 

MILIEUGEVAARLIJKE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(PROTHIOCONAZOLE 
OPLOSSING) 

MILIEUGEVAARLIJKE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
(PROTHIOCONAZOLE 
OPLOSSING) 
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14.3. Transportgevarenklasse(n) 

9 9 9 9 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.4. Verpakkingsgroep 

III III III III III 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 
Mariene verontreiniging 
: Ja 

Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
 
Wegtransport 
Classificatiecode (ADR)     : M6 
Bijzondere bepalingen (ADR)    : 274, 335, 375, 601 
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)   : 5I 
Quantités exceptées (ADR)    : E1 
Verpakkingsvoorschrift (ADR)    : P001, IBC03, LP01, R001 
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)  :PP1 
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) : T4 
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en   :TP1, TP29 
bulkcontainers (ADR) 
Tankcode (ADR)      : LGBV 
Voertuig voor tankvervoer    : AT 
Vervoerscategorie (ADR)    : 3 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR) : V12 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden,  :CV13 
lossen en behandeling (ADR) 
 
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)  : 90 
Oranje identificatiebord     :  
 
 
 
Code voor beperkingen in tunnels (ADR)   : - 
 
Transport op open zee 
Bijzondere bepaling (IMDG)    : 274, 335, 969 
Beperkte hoeveelheden (IMDG)    : 5 L 
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)   : E1 
Verpakkingsinstructies (IMDG)    : LP01, P001  
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG)  : PP1  
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)   : IBC03 
Instructies voor tanks (IMDG) : T4  
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Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)  : TP1, TP29  
Nr. NS (Brand)      : F-A 
Nr. NS (Verspilling)     : S-F 
Stuwagecategorie (IMDG)    : A 
 
Luchttransport 
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)   : E1 
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)   : Y964 
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid  : 30kgG 
(IATA) 
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)   : 964 
PCA max. netto hoeveelheid (IATA)   : 450L 
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)   : 964 
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)   : 450L 
Bijzondere bepaling (IATA)    : A97, A158, A197 
ERG-code (IATA)     : 9L 
 
Transport op binnenlandse wateren 
Classificeringscode (ADN)    : M6 
Bijzondere bepaling (ADN)    : 274, 335, 375, 601 
Beperkte hoeveelheden (ADN)    : 5 L 
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   : E1 
Vereiste apparatuur (ADN)    : PP 
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)   : 0 
 
 
Spoorwegvervoer 
Classificeringscode (RID)    : M6 
Bijzondere bepaling (RID)    : 274, 335, 375, 601 
Beperkte hoeveelheden (RID)    : 5L 
Uitgezonderde hoeveelheden (RID)   : E1 
Verpakkingsinstructies (RID)    : P001, IBC03, LP01, R001  
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)  : PP1 
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke   :MP19 
verpakking (RID) 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : T4 
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en   : TP1, TP29 
bulkcontainers (RID) 
Tankcodes voor RID-tanks (RID)    : LGBV 
Transportcategorie (RID)    : 3 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)  : W12 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden,  :CW13, CW31 
lossen en behandeling (RID) 
Expresspakket (RID)     : CE8 
Gevarenidentificatienummer (RID)   : 90 
 
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 
Niet van toepassing 
 
 
 



ULTRALINE – (Prothioconazol – 250 g/l)    Datum van herziening 15-Maart-2022 
 
 

 
JT Agro	

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 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 
4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de 
Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 
 
15.1.2 Nationale voorschriften 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Niet nodig 
 
 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
Afkortingen en acroniemen: 
REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen 
over de binnenvaartwegen 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

IOELV Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet 

VLE Valeur Limite d'Exposition 

VME Valeur Moyenne d'Exposition 

 
Gegevensbronnen : Veiligheidsinformatieblad van de leveranciers. 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de 
luchtwegen 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 
 
 

Aquatic Acute 1 H400 Beoordeling door deskundigen 

Aquatic Chronic 1 H410 Beoordeling door deskundigen 

 
Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels 
overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]: 
Eye Irrit. 2 H319 Berekeningsmethode 

STOT SE 3 H335 Berekeningsmethode 


