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

· Productidentificatie

· Handelsnaam: Prestop
· Registratienummer 13413 N
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Toepassing van de stof / van de bereiding: gewasbeschermingsmiddel

· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
ECOstyle B.V.
P.O. Box 14,
8426 ZM Appelscha
Nederland
info@ecostyle.nl

· Inlichtingengevende sector: Research & Development afdeling, ECOstyle B.V.
· Telefoonnummer voor noodgevallen:
ECOstyle B.V.
Tel: +31 516 432122

2 Identificatie van de gevaren

· Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

· Etiketteringselementen

· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt.

· S-zinnen:
22 Stof niet inademen.
23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de

fabrikant).
36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

· Aanvullende gegevens:
Micro-organismen kunnen mogelijk sensbiliserende reacties veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Vervalt
· zPzB: Vervalt
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3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:
Niet van toepassing.

Gliocladium catenulatum J1446 2E08 cfu/g%

4 Eerstehulpmaatregelen

· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
· Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

· Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Wanneer de patiënt bij bewustzijn is, het braken uitlokken. Medische bijstand.
Deskundige medische behandeling inschakelen.

· Informatie voor de arts: Geen specifiek antidotum, symptomatisch behandelen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen
alcohol bestand is.

· Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

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

· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke beschermingskleding dragen.

· Milieuvoorzorgsmaatregelen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Mechanisch opnemen.
· Verwijzing naar andere rubrieken Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Enkel in goed geventileerde omgeving werken.
Stofvorming vermijden.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
(Vervolg op blz. 3)
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· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de
werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Stof/rook/nevel niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Na het werk en vóór de pauze de huid grondig reinigen.

· Ademhalingsbescherming: Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
· Handbescherming: Niet-doorlatende handschoenen
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van
andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening
mee.

· Oogbescherming: Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
· Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: Poeder
Kleur: Bleek

· Reuk: Mild

· pH-waarde bij 20°C: 7 

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.

· Vlampunt: Niet van toepassing.

· Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 500 g/dm3

(Vervolg op blz. 4)
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· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Volledig mengbaar.

· Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Reactiviteit
· Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Zuren, basen, geconcentreerde vloeibare meststoffen, chemische pesticide, etens- en drinkwaren,
diervoeding.

· Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Te vermijden omstandigheden Temperaturen hoger dan 30 C, UV-licht en straling.
· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Inhalatief LC50/4 h 504 mg/l (Fish)

· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Prikkeling
· Overgevoeligheid:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze
ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

12 Ecologische informatie

· Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit:

EC50/21d 7,8 mg/kg (daphnia)

LC50/30d 504 mg/L (Fish)

· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Mobiliteit in de bodem Gliocladium catenulatum is een natuurlijke bodemschimmel.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie: Geen gevaar voor water bekend.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Vervalt
· zPzB: Vervalt
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13 Instructies voor verwijdering

· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· Marine pollutant: Neen
· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet van toepassing

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Regelgeving

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

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B
· Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Research & Development Afdeling, ECOstyle B.V.
 NL


