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

1.1. Productidentificatie
Synoniemen:

Registratienummer van de 
Chemical Abstracts:

n-Octenyl Succinic Anhydride (J-8) 
Dihydro-3-(2-octenyl)-2,5-furandione, J-8 

42482-06-4; 26680-54-6

REACH registratienummer: 01-2119979082-33-0001

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

Intermediate 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Enige vertegenwoordiger voor EU-REACH Registratie:
Vertellus Specialties UK Ltd. 
Seal Sands Road, Seal Sands 
Middlesbrough, TS2 1UB England
Phone: +44 1642 546 546

e-mailadres:
1.4. Telefoonnummer voor 
noodgevallen

sds@bercen.com
Bercen: 1-800-344-3426
CHEMTREC (USA): 1-800-424-9300 (collect calls accepted) 
CHEMTREC (International): 1-703-527-3887 (collect calls accepted) 
NRCC (China): +86 532 83889090

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
(Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, 29 CFR 1910.1200 en het wereldwijd geharmoniseerd systeem)
Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
Ernstig oogirritatie, gevarencategorie 2
Skin Sensitization Category 1A
Acute toxiciteit (dermaal), gevarencategorie 4
Acute toxiciteit (oraal), gevarencategorie 4

2.2. Etiketteringselementen

Hazard Symbolen 
(Volledig):

Vertellus LLC dba Bercen Anhydrides 
Route 611, PO Box 730
Delaware Water Gap
PA 18324, USA
+1 800-344-3426
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Signaalwoord: Waarschuwing
Hazard Voorzorgsmaatregelen: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Prevetion 
Veiligheidsaanbevelingen:

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming 
dragen.

EHBO Veiligheidsaanbevelingen: P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen or 3.2. Mengsels
Bestanddeel CAS-

nummer
Concentratie 

(%)
EINECS /
ELINCS

CLP Inventaris 
/ Bijlage VI

EU CLP Indeling (1272/2008)

2-Octenyl succinic anhydride 42482-06-4; 
26680-54-6

~ 100 247-899-8 Niet vermeld. Oogirrit. 2; H319 
Huidirrit. 2; H315 

Acute Tox. 4; H302 
Sens. huid 1A; H317 
Acute Tox. 4; H312

LET OP: Zie paragraaf 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor blootstelling datalimiet voor deze ingrediënten.  Zie hoofdstuk 15 van dit 
veiligheidsinformatieblad voor de handel geheime informatie (indien van toepassing).  Zie paragraaf 16 van dit veiligheidsinformatieblad 
voor de volledige tekst van de R-zinnen hierboven.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Contact met de huid: Kan irritatie van de huid veroorzaken.. Verwijder vervuilde kleding en blijf met water spoelen. Haal 

medische hulp, als er irritatie ontstaat of aanhoudt.
Contact met de ogen: Snel en zachtjes vlek of borstel chemische uit het gezicht. Spoel ogen onmiddellijk gedurende ten 

minste 15 minuten met grote hoeveelheden water, licht de oogleden af en toe op. Haal onmiddellijk 
medische hulp.

Inademing: Als symptomen van irritatie van de luchtwegen zijn ervaren bron van verontreiniging verwijderen of 
verplaatsen slachtoffer in de frisse lucht en medisch advies te verkrijgen. Neem maatregelen om uw 
eigen veiligheid te verzekeren voor redding te proberen (b.v. draag aangepaste beschermende kleding, 
werk met een partner.) Bij ademhalingsmoeilijkheden kan zuurstof bevorderlijk zijn, indien toegediend 
door bevoegd medisch personeel, bij voorkeur op advies van een dokter. Breng het slachtoffer 
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onmiddellijk naar een eerste hulp kliniek.

Inslikken: Laat het slachtoffer, indien in staat en alert, de mond goed uitspoelen met water. Wek geen braken op, 
behalve in opdracht van medisch personeel.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Acuut: Rechtstreeks contact veroorzaakt irritatie van de ogen. Rechtstreeks contact veroorzaakt irritatie van de 

huid. Damp kan irriteren de ogen, neus en luchtwegen. Gastro-intestinale tractus irritatie kan 
veroorzaken met misselijkheid en braken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Vertraagde effecten: Geen bekend

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Aanwijzing voor de arts: Geen specifieke indicaties.  Behandeling dient gebaseerd te zijn op het oordeel van de arts in antwoord 

op de reacties van de patiënt.  

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen: Kooldioxyde, Alcoholschuim, Waterspray, Schuim

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

Kooldioxide, Koolmonoxide Irritant en/of giftige dampen kunnen worden vrij gegeven dit materiaal 
wordt verbrand.

Potentieel voor stofexplosie: Not applicable.

Speciale 
ontvlambaarheidsgevaren:

Kan branden in vuur en daarbij giftige dampen vrijgeven.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Fundamentele richtsnoeren hoe 
vechten branden:

Zoals bij elke brand moet onafhankelijke ademhalingsapparatuur met drukregelaar gedragen 
worden, MSHA/NIOSH (goedgekeurd of vergelijkbaar) en een volledig beschermende uitrusting.

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Evacuatie Procedure: Isoleer het gevarengebied en verleen toegang tot onbeschermd en overbodig personeel.   

Speciale instructies: Verwijder alle verontreinigde kleding om verdere absorptie te voorkomen. Ontsmet getroffen 
personeel dat gebruik maakt van de eerste procedures hulp in hoofdstuk 4. Schoenen die zijn 
verzadigd worden weggegooid.   

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkomen dat de uitstoot in de bodem , riolering , riolering en waterwegen .

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
GROTE HOEVEELHEID GEMORSTE STOF: sluit het lek af als het veilig is om dat te doen. Gemorst product onmiddellijk opruimen. 
Draag beschermende kleding tijdens schoonmaken. Voorkom contact met huid en ogen. Stop de stroming van het materiaal, als dit
zonder risico kan. Gebruik een biologisch inerte absorbens zoals zand of vermiculiet. Gooi weg in container die juist geëtiketteerd is. Bij 
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morsen van grote hoeveelheden kan men het gebied moeten omwallen om het gemorst materiaal qua verspreiding te beperken. Schep
voorzichtig op en doe het in de juiste afvalcontainers. Schrob gebied met schoonmaakmiddel en water. Voorkom het wegstromende 
materiaal van de riolering, riolering, en beken

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie sectie 8 voor informatie over het selecteren van persoonlijke beschermingsmiddelen . Zie sectie 13 voor informatie over gemorst 
product , absorberend en schone up instructies materiaal ter beschikking .

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Niet van toepassing

Praktijken om risico te 
minimaliseren :

Draag geschikte beschermende uitrusting bij het uitvoeren van onderhoud aan besmet materiaal . 
Handen grondig wassen voor het eten of roken na hantering van dit materiaal.   

Speciale 
behandelingsapparatuur:

Gebruik met geschikte ventilatie. Was zorgvuldig na ermee gewerkt te hebben

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Voorzorgsmaatregelen bij 
opslag & Aanbevelingen :

Sla op in een koele, droge ruimte Houd het vat afgesloten wanneer niet in gebruik

Gevaarlijke Onverenigbaarheid 
Reacties :

Sterk oxiderende stoffen

Onverenigbaarheden met 
materialen van Bouw :

Geen bekend

7.3. Specifiek eindgebruik
Als een chemische veiligheidsbeoordeling is afgerond een blootstellingsscenario wordt als bijlage bij dit veiligheidsinformatieblad 
gehecht . Raadpleeg deze bijlage voor de specifieke blootstellingsscenario controle parameters voor toepassingen die in paragraaf 
1.2 .

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Land Beroepsmatige blootstellingslimiet

Lucht controlemethode: Niet van toepassing.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Werknemer:

Route DNEL
Acute - systemische effecten (dermaal) 1.0 mg/kg bw/d

Op de lange termijn-systemische effecten (dermaal) 0.33 mg/kg bw/day
Op lange termijn - systemische effecten (inhalatie) Niet vastgesteld. blootstelling onwaarschijnlijk

Lange termijn - lokale effecten (dermal) 10 mg/kg bw/day
Lange termijn - systemische (oraal) reproductieve 0.5 mg/kg bw/day

Lange termijn - systemische (oraal) ontwikkelingsstoornissen 5 mg/kg bw/day
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Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Algemene bevolking:

Route DNEL
Acute - systemische effecten (dermaal)
Acute - systemische effecten (inhalatie)

Op de lange termijn-systemische effecten (dermaal)
Op lange termijn - systemische effecten (inhalatie)

Op lange termijn - systemische effecten (oraal)
Acute en langdurige - plaatselijke effecten (dermaal, inhalatie)

Kwalitatieve beoordeling - huid / oog / respiratoire irriterend. 
Geen toepassingen waarbij algemene bevolking

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC):

Route PNEC
PNEC aqua (zoetwater) 0.02 mg/L
PNEC aqua (zeewater) 0.002 mg/L

PNEC aqua (intermitterende releases) 0.2 mg/L
PNEC aqua (STP) 10 mg/L

PNEC sediment (zoetwater) 1.7 mg/kg sediment dw
PNEC sediment (zeewater) 0.17 mg/kg sediment dw

PNEC bodem 0.2 mg/kg bodem dw
PNEC orale (wild posities) afleiding afgezien - (log Kow >3)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Zie ook de bijlage bij dit VIB (indien van toepassing ) voor specifieke blootstellingsscenario controles.

Andere Technische maatregelen: Alle handelingen moeten worden uitgevoerd in een goed geventileerde omstandigheden . Lokale 
afzuiging moet worden verstrekt .  Gebruik omhulsels bij verwerking om het niveau van stof in de lucht 
te beheersen.

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen :

Neopreen, nitril of polyvinylchloride handschoenen overeenstemmend met ten minste EN374. Gebruik 
veiligheidsbril met zijschermen onder normale blootstelling omstandigheden; Gebruik een chemische 
beschermbril wanneer de mogelijkheid voor spatten, spuiten of generatie van nevels of dampen. 
Ademhalingsbescherming is normaal gesproken niet nodig, maar waar overbelichting is een punt van 
zorg, gebruiken NIOSH-goedgekeurde chemische cartridge gasmasker met organische damp 
cartridges.

Respirator Opgelet : Observeer OSHA voorschriften voor gebruik van het gasmasker ( 29 CFR 1910.134 ) . Luchtzuiverende 
ademhalingstoestellen mag niet worden gebruikt in zuurstofarme atmosferen .

Thermische gevaren : Niet van toepassing  

Blootstelling aan het milieu: Het beschermingsniveau en de soort maatregelen die nodig zijn, hangen af van de mogelijke 
blootstelling voorwaarden. Kies de soort maatregelen op basis van een risicobeoordeling van de lokale 
omstandigheden. Als de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten 
installatie, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om de blootstelling van de 
werknemer aan verontreinigingen in de lucht beneden alle aanbevolen of voorgeschreven grenzen te 
houden. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Verschijning , State & Geur ( 
omgevingstemperatuur )

Heldere, lichtgele vloeibare roze met een lichte geur.

Moleculaire Formule : C12H18O3 Moleculair gewicht : 210.2695

Dampdruk : 43,5 Pa Verdampingssnelheid: Geen gegevens voorhanden. 

Specifiek gewicht of dichtheid : 0.9633 @ 20C Dampdichtheid ( lucht = 1 ) : 7.3

Kookpunt: 235 °C Invriezen / Smeltpunt : 11 - 14 °C 

Oplosbaarheid in water : 20 mg/L @ 20C Octanol / water Coëfficiënt : Log Kow 4.68 @ 22C

pH : Geen gegevens voorhanden. Geurdrempel : Niet van toepassing

Viscositeit : 44 cps @ 20°C (68°F) Zelfontstekingstemperatuur : Geen gegevens voorhanden. 

Vlampunt en methode: 146-206C @ 101.3 kPa;
Gesloten kom  

Ontvlambaarheidsgrenzen : Geen gegevens voorhanden.  

Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet van toepassing Ontleding Temperatuur: 235 °C

Explosieve eigenschappen: niet explosief Oxiderende eigenschappen: niet oxiderende

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit Net geclassificeerd als gevaarlijk reactief.

10.2. Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke 
reacties

Zal niet optreden naar verwacht.

10.4. Te vermijden 
omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar 
inwerkende materialen

Sterk oxiderende stoffen

10.6. Gevaarlijke 
ontledingsproducten

Producten uit de verbranding van eventueel dichte rook, irriterende en giftige rook en dampen.; 
Kooldioxide; Azijnzuur

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute Orale LD50: 1098 mg/kg (rat) Lowe, C (2012)

Acute Dermale LD50: > 1000 mg/ kg (rat) Lowe, C (2012)
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Acuut Inademing LC50: > 5,3 MG/L (DUST OR MIST) (rat) Welch, J. (1982)]

Huidirritatie: Irriterend voor de huid.

Irritatie oog: Irriteert ogen matig.

Overgevoeligheid van de huid : Een soortgelijke stof veroorzaakt overgevoeligheid van de huid in dierproeven. Geen 
huidsensibilisatiereacties veroorzaakt zijn waargenomen met beroepsmatige blootstelling aan deze stof.

mutageniteit : Voor dit product is aangetoond dat het niet-mutageen is gebaseerd op een reeks testen.

Reproductieve / 
ontwikkelingstoxiciteit toxiciteit:

Geen bewijs van effecten op de voortplanting

Kankerverwekkendheid : Geen gegevens voorhanden.  

Doelorganen : Niet van toepassing

Primaire route (s) van blootstelling: Inademing Inname Contact met het oog Contact met de huid

Belangrijkste acute en uitgestelde 
symptomen en effecten

Rechtstreeks contact veroorzaakt irritatie van de ogen. Rechtstreeks contact veroorzaakt irritatie van de 
huid. Damp kan irriteren de ogen, neus en luchtwegen. Gastro-intestinale tractus irritatie kan 
veroorzaken met misselijkheid en braken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de 
huid.Vertraagde effecten: Geen bekend

Additieve of synergetische effecten : Geen bekend  

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit LC50(96h) ONCORHYNCHUS MYKISS > 100 mg/L
24-hrLC50 Daphnia magna > 100 mg/L
Aquatic EC50 (96h) Selenastrum capricornutum (algae) = 110
mg/L

Dinehart, Simon (2014)
Novak (2013)

Ward (1997)

12.2. Persistentie en 
afbreekbaarheid

De stof werd getoond gemakkelijk biologisch afbreekbaar in een gesloten fles test uitgevoerd in 
overeenstemming met de OESO-richtsnoer 301D te zijn. Biologische afbraak van 71,66% werd gemeld 
op dag 19 van de 28 dagen studie.

12.3. Bioaccumulatie Zal zich naar verwachting niet bioconcentreren in soorten die in zee leven.      

12.4. Mobiliteit in de bodem Er wordt van dit materiaal verwacht dat het eigenlijk geen mobiliteit in de grond heeft. Het absorbeert 
sterk in de meeste grondsoorten.

12.5. Resultaten van PBT- en 
zPzB-beoordeling

Deze stof is geen PBT of vPvB.

12.6. Andere schadelijke effecten geen bekend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
US EPA Afval -nummer : Niet gevaarlijk
Voor afvalverwijdering : OPMERKING : Generator is verantwoordelijk voor de juiste karakterisering van het afval . State 

gevaarlijk afval regelgeving kunnen aanzienlijk verschillen van de federale regelgeving .  Afvoeren van 
dit materiaal in overeenstemming met de standaard praktijk voor de verwijdering van potentieel 
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gevaarlijke materialen , zoals vereist door de toepasselijke internationale , nationale , regionale , 
provinciale of lokale wetten . NIET in riolen , op bodem of op oppervlaktewater lozen . Voor de 
verwijdering binnen de EG , dient de correcte code volgens de European Waste Catalogue ( EWC ) 
worden gebruikt . Merk op dat de regelgeving inzake verwijdering ook kan gelden voor lege containers 
en apparatuur rinsates .

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

De volgende informatie is van toepassing op alle scheepvaart modi (DOT / IATA / ICAO / IMDG / ADR / RID / ADN), tenzij anders
aangegeven:
14.1. VN-nummer Niet van toepassing 14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 
modelreglementen van 
de VN

Chemicals, n.o.s. (N-
Octenylsuccinic Anhydride)

14.3. Transportgevarenklasse(n) Niet van toepassing 14.4. Verpakkingsgroep Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren Niet van toepassing 
14.6. Bijzondere voorzorgen 
voor de gebruiker

Geen gegevens voorhanden. 

Noord-Amerika noodgevallen 
gids nummers:

Niet van toepassing IMDG EMS: Niet van toepassing;  

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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
Chemische Inventaris Lijsten Status:

USA TSCA: opgesomd EINECS: 247-899-8
Canada (DSL / NDSL): DSL (for CAS No. 26680-54-6) Japan: (2)-852X (vermeld als CAS No. 

26680-54-6)
Korea: KE-10725 (vermeld als CAS No. 

26680-54-6)
Australia: vermeld als CAS No. 26680-54-6

China: vermeld als CAS No. 26680-54-6 Filippijnen: vermeld als CAS No. 26680-54-6
Taiwan: opgesomd Nieuw-Zeeland: vermeld als CAS No. 26680-54-6

WHMIS Indeling: Klasse D, divisie 2, subdivisie B:  Irriterend.
Duitse Water Hazard 
Classification :

Niet vermeld

SARA 313: Niet vermeld
Andere regelgevende 
aanbiedingen:

Materiaal wordt ook weergegeven als CAS # 26680-54-6 (Dihydro-3-(octenyl)furan-2,5-dione).

HMIS: NFPA:

0

1

2

0
1

2
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Niet van toepassing.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van R-
zinnen genoemd in sectie 
3:

Irriterend voor de ogen en de huid

Belangrijke 
gegevensbronnen:

Literature Reference:  
Water Soluble Fraction (WSF) to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, Determined Under Static-
Renewal Conditions. Testing laboratory: ABC Laboratories, Inc., Study No. 80483.
Hersham (1983) Summary of results of primary eye irritation study, The Lubrizol Corp
Lowe (2012) Acute Oral toxicity up and down in rats, DDSA-OSA Consortium
Lowe (2012) Primary Skin irritation Study in Rabbits, DDSA-OSA Consortium
Nakamura (1999) A quantitative comparison of induction challenge concentrations inducing a 50% positive
response in three skin sensitization tests, published J Toxicological Sciences
Novak (2013) Triponenyl succinic acid Acute immobilization Test to Daphnia magna, static 48 hour limit test, 
Clariant Produckt
Dinehart, Simon, (2014) Tetrapropenyl Succinic Anhydride: Acute Toxicity of the Water Soluble Fraction (WSF)
to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, ABC Study No. 80483.
Schreib (2012) Reverse Mutation Assay Using Bacteria with n-Dodecenyl succinic anhydride, DDSA-OSA 
Consortium
Takawale, Pradeep (2013) Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including Sperm Analysis in 
Wistar Rats with Novoperm, Clariant Produckt 
Ward, Magazu, Boeri (1997) Acute Toxicity of the Water Accommodated Fraction of OS# 1823OU to the 
Freshwater Algae, The Lubrizol Corporation
Welch (1982) Inhalation  Toxicity Study in Rats with EPA Response, Buffalo Color Corp

Tips voor het trainen: Niet van toepassing.
Legend of afkortingen:

ACGIH = Amerikaanse conferentie over gouvernementele industriële 
hygiënisten.
CAS = Chemical Abstracts Service.
CFR = Code van Federal Regulations.
DSL/NDSL = binnenlandse stoffen lijst/niet-huishoudelijke stoffen lijst.
EG = Europese Gemeenschap.
EINECS = Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen.
ELINCS = Europese lijst van aangemelde chemische stoffen.
EU = Europese Unie.
GHS = wereldwijd geharmoniseerde systeem.
LC = letale concentratie.

LD = letale dosis.
NFPA = National Fire Protection Association.
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health =.
NTP = nationale toxicologie programma.
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
PEL = toelaatbare blootstellingslimiet.
RQ = te rapporteren aantal.
SARA = Superfund amendementen en Reauthorization Act van 
1986.
TLV = grenswaarde.
WHMIS = werkplek gevaarlijke materialen informatiesysteem.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat de hierin opgenomen informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. 
Gebruikers moeten deze gegevens beschouwen alleen als een aanvulling op andere informatie die ze verzameld hebben en 
moeten onafhankelijke bepalingen van de geschiktheid en volledigheid van de informatie uit alle bronnen om een correct gebruik 
en verwijdering van deze materialen en de veiligheid en gezondheid van werknemers en klanten te verzekeren te maken. 
Ontvangers wordt aangeraden vooraf bevestigen van nood dat de informatie actueel, van toepassing en geschikt is voor hun 
omstandigheden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. DIT 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vervallen alle voorgaande.
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Appendeix
N-octenylbarnsteenzuuranhydride – samenvatting van gebruiksmogelijkheden

ES-nummer Naam SU ERC PROC PC
2 Gebruik als een tussenstof 3/8 6a 3,4,8a,8b,15

Scenario’s voor bloottelling aan N-octenylbarnsteenzuuranhydride
Opmerking: de onderstaande richtlijn is een aanvulling op de richtlijnen die aangeduid wordt in de secties 1-16 van de SDS

ES 2
Titel: gebruik als een tussenstof
Scenario van blootstelling gaat onder meer over het volgende
Belangrijkste sector van gebruiksgroep

SU3: industriële gebruiksdoeleinden: gebruik van substanties als zodanig of in preparaten – op industriële 
locaties

o SU8: fabricage van chemische stoffen in bulk, op grote schaal
Procescategorieën

PROC 3: gebruik in closed batch-proces (synthese of formulering)
PROC 4: gebruik in batch-processen – kansen op blootstelling
PROC 8a: overdracht van substantie – niet speciaal hiervoor toegewijde faciliteiten
PROC 8b: overdracht van substantie of preparaat (laden/uitladen) van/naar vaten/grote container op speciaal toegewijde 

faciliteiten
PROC 15: gebruik in laboratorium – maken van monsters

Categorieën vrijkomen in het milieu
ERC 6a: gebruik als een tussenstof

Beheersing van blootstelling van arbeiders
Productkarakteristiek

i. Het materiaal bestaat alleen in vloeibare vorm
Gebruikte hoeveelheden

ii. Niet relevant voor beoordeling risico’s voor mensen
Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

Blootstelling arbeider per ploeg

PROC Uren/ploeg
3 < 8 uur
4 < 8 uur

8a < 4 uur
8b < 4 uur
15 < 1 uur

Andere bepaalde operationele condities die de blootstelling van arbeiders beïnvloeden 
Het wordt wordt binnen uitgevoerd.

Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijkomen van de stof te voorkomen: 
Zie sectie 7 van SDS

Technische condities en maatregelen om verspreiding te beheersen van de bron ten opzichte van de arbeider: 
Zie sectie 7 en 8 van SDS
Ventilatie
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PROC Algemene ventilatie Plaatselijke 
ventilatie

3 Algemeen (1-3 luchtverversingen per uur) Ja  90% Efficiency
4 Algemeen (1-3 luchtverversingen per uur) Ja  90% Efficiency
8a Algemeen (1-3 luchtverversingen per uur) Ja  90% Efficiency
8b Algemeen (1-3 luchtverversingen per uur) Ja  90% Efficiency
15 Algemeen (1-3 luchtverversingen per uur)

Organisatorische maatregelen om voorkomen, verspreiding en bloottelling te voorkomen/te beperken: zie SDS 

Condities en maatregelen die verband ouden met persoonlijke bescherming, hygiëne en evaluatie van gezondheid: 
Zie de secties 7, 8 en 10 van SDS 
Ademhalingsapparaten: niet gedefinieerd
Handschoenen met training voor specifieke activiteiten, 95% efficiency aangenomen voor alles

2. Beheersing van blootstelling in het milieu
Productkarakteristieken

De substantie is een vloeistof.

Frequentie en duur van gebruik 
Continu of vrijkomen met tussenpozen mogelijk 

Milieufactoren die niet beïnvloed worden door omgaan met risico’s 
Standaard waarden van 18.000 m3/d voor ontvangende wateren worden aangenomen

Andere gegeven operationele condities die invloed hebben op de blootstelling van het milieu
Aangenomen wordt dat men binnen werkt
Productie gebeurt in gesloten systemen

Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijkomen te voorkomen 
Zie secties 7 en 8 van de SDS

Technische condities op locatie en maatregelen om vrijkomen, uitstoot in de lucht en vrijkomen in de grond te verminderen of 
beperken 
Water

Vrijkomen in STP: efficiency behandeling aangenomen 90,19%
STP-vrijkomsnelheid: 2000 m3 / dag
In overeenstemming met plaatselijke regels over de afvoer van water

Use Hoeveelheid die vrijkomt % Basis
2:Use als tussenstof 0.01 Gesloten systeem; hoogste grens 

vrijkomen in het ergste geval

Lucht
Gebruik Hoeveelheid die vrijkomt % Basis
2: Gebruik als tussenstof 0 Gebruikt in gesloten systemen
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Grond
Gebruik Hoeveelheid die vrijkomt % Basis
2: Gebruik als tussenstof 0 Gebruikt in gesloten systemen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen op locatie te voorkomen/te beperken 
Zie secties 6 en 7 van de SDS

Condities en maatregelen die verband houden met verwijderen uit de fabriek voor behandeling van rioleringsafval in de stad 
De standaard STP-waarde van 2000 m3/d werd gebruikt.

Condities en maatregelen die verband houden met externe behandeling van afval om weg te doen 
Zie sectie 13 van de SDS
Lege verpakkingscontainers voor grondstoffen (EU-afvalcode: 15 01 10)
Residu in verzendcontainers aangenomen op <0,1%
Houd u aan alle richtlijnen voor het milieu, regionaal, van de staat en plaatselijk

Condities en maatregelen die verband houden met extern herstel van afval 

Er is geen herstel op een externe locatie voor afvalverwerking

3. Schatting van blootstelling en referentie van zijn bron
De boordeling van het risico voor de gezondheid van de mens en het risico voor het milieu werd uitgevoerd met behulp van Chesar met 
ECETOC TRA 3.0.. De onderstaande tabellen vatten de berekende blootstelling vast en de resulterende Risico Karakteriserings 
Verhoudingen (RCR- Risk Characterization Ratios) bij < 1,0 samen. Merk op dat de bloostelling van arbeiders in ECETOC TRA werd 
berekend door de berekeningen van de volledige tijd waarop een ploeg werkzaam was met de volgende factoren:

>4 uur: 1
1-4 uur: 0,6
15 minuten tot 1 uur: 0,2

< 15 minuten: 0,1

4. Richtlijnen voor NL – operationele condities en maatregelen om om te gaan met risico’s

De activiteiten die hierboven beschreven werden, resulteren in een acceptabele blootstelling, indien individueel uitgevoerd door een
industriële/professionele arbeider en daarbij in ogenschouw nemend de operationele condities en de maatregelen voor het omgaan met 
risico’s (RMM - risk management measures), zoals gedefinieerd. 
De gebruiker stroomafwaarts kan de RCR-waarden opnieuw berekenen gebaseerd op variaties in de plaatselijke operationele condities en 
toepassing van RMM om te bevestigen, dat operaties binnen de beheersbare grenzen liggen.

Voorspelde concentraties bij blootstelling/karakterising risico – milieu

Compartiment - RCR* Plaatselijk 
PEC; 
gebruik 2

RCR* -

Water: vers; mg/L - - 6,576E-4 0,033
Water: vers sediment; mg/kg - - 0,057 0,033
Water: zee; mg/L - - 6,576E-5 0,033
Water; zeesediment; mg/kg - - 0,006 0,033
Water: STP mg/L - - 0,007 <0,01
Grond: mg/kg - - 8,542E-7 <0,01 3,598E-4 <0,01 1,799E-4 <0,01
*Risk Characterization Ratio (verhouding karakterisering risico)
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Voospelde concentraties blootstelling – arbeider

Route blootstelling: ES 1 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inhaleren: acuut systemisch: 
mg/m3

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Inhaleren: Lange termijn 
plaatselijk; mg/m3

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Inhaleren: Lange termijn 
systematisch: mg/m3

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Huid: acuut systemisch: mg/kg 
bw/dag

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Huid: lange termijn plaatselijk: 
mg/cm2

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Huid: lange termijn 
systematisch: mg/kg/bw/day

0,034 0,034 0,069 0,034 0,034

Kwal: kwalitatieve beoordeling voltooid om beheersing te tonen waarbij er afwisselende modi werden gebruikt en men maatregelen nam 
voor het omgaan met risico en er gedefinieerde operationele condities werden gebruikt

Risk Characterization Ratio (verhouding karakterisering risico) – arbeider

Route van blootstelling: ES 1 PROC 3 PROC 
4

PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inhalering: acuut systemisch: Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.
Inhalering: lange termijn 
plaatselijk; 

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Inhalering: lange termijn 
systematisch: 

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Huid: acuut systemisch: Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.
Huid: lange termijn plaatselijk: Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.
Huid: lange term systemisch: 0,105 0,105 0,208 0,105 0,105
Gecombineerd: lange termijn 
systemisch

0,105 0,105 0,208 0,105 0,105

Gecombineerd: acuut 
systemisch

Kwal. Kwal. Kwal. Kwal. Kwal.

Kwal.: Kwalitatieve beoordeling voltooid om beheersing te tonen, met in ogenschouw nemen van diverse modi en het gebruik van 
gedefinieerde operationele condities en maatregelen voor omgaan met risico’s. 

Het primaire gevaar is overgevoeligheid door contact met de huid.
Substantie heeft een classificatie als irriterend voor de ogen. Irriteert de huid.

Vermijd contact met huid. Draag handschoenen volgens op zijn minst EN374.
Draag geschikte werkkleding, waarbij u alle nodige voorzorgsmaatregelen tegen blootstelling neemt. Was vervuilde kleding voor
hergebruik.

Contact met aerosols of dampen zorgt voor ernstige irritatie van de ogen. Gebruik geschikte oogbescherming: veiligheidsbril tijden normaal 
werken, met gezichtsschild als er een risico van spatten is. 
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Vermijd direct oogcontact met het product, ook doordat de stof op de handen komt.

De dampdruk van de substantie is relatief laag en van de substantie verwacht men niet dat die snel volatiel wordt. Indien gebruikt bij 
verhoogde temperaturen, kunnen dampen irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Als het risico van de vorming van damp bestaat, dient 
men te zorgen voor bescherming van de luchtwegen (APF10 of groter).




