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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Stof 

Handelsnaam : Potas, Muriate van potas, Sylviet 

CAS-nr : 7447-40-7 
 

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 : Fertilisers.  Industrieel/Professioneel gebruiksspec. 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Canpotex, Limited 
#400, 111 - 2nd Avenue South 
Saskatoon, Saskatchewan 
Canada S7K 3R7 
T - +1 (306) 931-2200  08:30 - 16:30 CST 

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Niet-gevaarlijk materiaal. Voorschriften die betrekking hebben op landspecifieke BHV nummers 
zijn niet van toepassing 
Gebruik Canpotex bedrijf telefoonnummer voor aanvullende informatie. 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform GHS CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 

Niet ingedeeld 
 
  

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen negatieve gevolgen voor gezondheid of milieu-effecten te verwachten zijn als gevolg van normaal gebruik. 
 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform GHS  

Geen etikettering van toepassing 
 

 

 
2.3. Andere gevaren 

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

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

Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling 

: Geen in normale omstandigheden. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stoffen 

Stoftype : Mono-constituent 

Naam : Kaliumchloride 

Naam Productidentificatie % Indeling  

Kaliumchloride (CAS No) 7447-40-7 
(EC no) 231-211-8 
(KE no) KE-29086 
Japan CSCL #1-228 

95 - 99.9 Niet ingedeeld 

Sodiumchloride (CAS No) 7647-14-5 
(EC no) 231-598-3 
(KE no) KE-31387 
Japan CSCL #1-236 

0.1 - 5 Niet ingedeeld 
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3.2. Mengsel 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en 
laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. 

EHBO na contact met de huid : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te 
houden. Losse deeltjes van de huid afvegen. Voorzichtig wassen met veel water en zeep. 

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

EHBO na opname door de mond : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te 
houden. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels na inademing : Inademing van kan veroorzaken: irritatie, hoest, kortademigheid. 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom die wijzen op enige schadelijkheid ten gevolge 
van een contact met de huid. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom dat wijst op enige schadelijkheid ten gevolge van 
een bloodstelling van de ogen. 

Symptomen/letsels na opname door de mond : Net als elk product niet ontworpen om te worden ingenomen, kan dit product maagstoornissen 
veroorzaken indien ingenomen in grote hoeveelheden. 

 

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

Alle behandelingen moeten worden op basis van waargenomen tekenen en symptomen van angst bij de patiënt. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Adequate middelen gebruiken om aangrenzende branden te bestrijden. 

Ongeschikte blusmiddelen : Geen enkel bekend. 
 

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

Brandgevaar : Levert geen bijzonder brand- of explosiegevaar op. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat. 
Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. EN469 

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 

Beschermingsmiddelen : Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethoden : Boven de wind blijven. Gelekte/gemorste stof opruimen. Belangrijke hoeveelheden vrijgekomen 
stoffen: gemorste vaste stoffen opscheppen in afsluitbare vaten. Stofvorming beperken. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13). 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

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

Hygiënische maatregelen : Direkt na elke hantering van dit produkt en voor het verlaten van de werkplek altijd handen 
wassen. 

 

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

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In gesloten verpakking bewaren. 
Op een droge plaats bewaren. 

Verpakkingsmateriaal : Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal:  aluminium, koolstofstaal. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Fertilisers.  Industrieel/Professioneel gebruiksspec. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

Potas, Muriate van potas, Sylviet (7447-40-7) Als de totale inerte stof-deeltjes niet anders geregeld 

China GBZ 2.1-2007 容许浓度时间加权平均 

(Toelaatbare concentratie tijd gewogen gemiddelde) 

8 mg/m³ TWA 

FR - Ministère du Travail Valeur limite de Moyenne d’Exposition  
(Grenswaarde van de gemiddelde blootstelling) 

5 mg/m³ TWA 

IT - Associazone Italiana Degli Igienisti 
Industriali 

Valori limite (sulla base di ACGIH TLVs)  
(Maximum waarden (op basis van ACGIH TLVs)) 

3 mg/m³ TWA 

Netherlands - Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Maximaal Aanvarde Concentratie (MAC) 5 mg/m³ TWA 

Saskatchewan CAD SK OEL (Grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling in Saskatchewan, Canada) 

10 mg/m³ TWA inhaleerbare 
3 mg/m³ TWA in te ademen 

UK - Health & Safety Executive Workplace Exposure Limits (WEL)  
(Werkplek blootstellingsgrenzen) 

4 mg/m³ TWA 

US - OSHA Permissible Exposure Limits (PEL) 
(Toelaatbare Grenswaarden voor blootstelling) 

15 mg/m³ TWA inhaleerbare 
5 mg/m³ TWA in te ademen 

 

Kaliumchloride (7447-40-7) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, dermaal 910 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 5320 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 303 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 1064 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, dermaal 910 mg/kg lichaamsgewicht 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 1365 mg/m³ 

Acuut - systemische effecten, oraal 455 mg/kg lichaamsgewicht 

Langdurig - systemische effecten, oraal 91 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 273 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 182 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0.1 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0.1 mg/l 

PNEC aqua (intermitterend, zacht water) 1 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 10 mg/l 
 

Sodiumchloride (7647-14-5) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, dermaal 296 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 2069 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 296 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 2069 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, dermaal 127 mg/kg lichaamsgewicht 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 443 mg/m³ 

Acuut - systemische effecten, oraal 127 mg/kg lichaamsgewicht 

Langdurig - systemische effecten, oraal 127 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 443 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 127 mg/kg lichaamsgewicht/dag 
 

 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Vermijd verspreiding van stof in de lucht (bijv. het reinigen van stofoppervlakten met perslucht). 
Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om blootstelling aan stof 
tot het minimum te beperken. 
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Bescherming handen : Lederen handschoenen. EN374 

Oogbescherming : Veiligheidsbril. Bij stofontwikkeling: nauwaansluitende bril. EN166 

Bescherming van de huid en het lichaam : Ondoordringbare kleding 

Bescherming luchtwegen : Gebruik luchtzuiverend ademhalingstoestel, voorzien van roetdeeltjes cartridges. Indien de 
gebruiksmethode van het produkt een blootstellingsgevaar door inademing met zich 
meebrengt, ademhalingsbescherming dragen. EN 136/140 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast  

Voorkomen : Waterdispergeerbaar granulaat 

Molecuulmassa : 74.6 g/mol 

Kleur : Wit naar rood / bruin  

Geur : Reukloos Licht  

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar  

pH : Geen gegevens beschikbaar  

pH oplossing : 5% (5.4 - 10)  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar  

Smeltpunt : 771 - 776 °C   

Stol-/vriespunt : 771 - 776 °C   

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar  

Vlampunt : niet toepasbaar  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar  

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar  

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar  

Relatieve dichtheid : 1.984 – 2; water = 1 

Dichtheid : 770 - 1330 kg/m³ (Bulk dichtheid) 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water 
 

  Water: 99.5 - 99.99 % 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar  

Log Kow : Geen gegevens beschikbaar  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar  

Ontploffingseigenschappen : Stofexplosie kenmerken: <63μm; explosiviteit: St 1; minimale ontsteking energie (MJ): N / A  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar  

 

9.2. Overige informatie 

Sublimatiepunt : 1410 - 1500 °C 

VOC gehalte : < 0.5 % 

Aanvullende informatie : Kan bepaalde metalen aantasten. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Sterke zuren. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Gevaarlijke polymerisatie zal niet optreden 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Incompatibele materialen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren; boortrichloride; boortrifluoride; kaliumdichromaat; kaliumpermanganaat; zwavelzuur. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 

Kaliumchloride (7447-40-7) 

LD50 oraal rat 3020 mg/kg 

Sodiumchloride (7647-14-5) 

LD50 oraal rat 3550 mg/kg 

LD50 dermaal rat > 10000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) > 42 mg/l/1u  

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 10.5 mg/l/4u 

   
 

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 

 
 

  

Symptomen/letsels na inademing : Inademing van kan veroorzaken: irritatie, hoest, kortademigheid. 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom die wijzen op enige schadelijkheid ten gevolge 
van een contact met de huid. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom dat wijst op enige schadelijkheid ten gevolge van 
een bloodstelling van de ogen. 

Symptomen/letsels na opname door de mond : Net als elk product niet ontworpen om te worden ingenomen, kan dit product maagstoornissen 
veroorzaken indien ingenomen in grote hoeveelheden. 

Waarschijnlijke blootstellingsroutes :    Huid, inademing 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
 

 

Kaliumchloride (7447-40-7) 

LC50 vissen 1 880 mg/l Pimephales promelas 96 uur 

EC50 Daphnia 1 440 - 880 48 uur 

ErC50 (algen) > 100 mg/l 

NOEC (chronisch) 500 mg/l 7 dag 

Sodiumchloride (7647-14-5) 

LC50 vissen 1 5840 mg/l 96 uur; Lepomis macrochirus 

EC50 Daphnia 1 4136 mg/l 48 uur 

NOEC (acuut) 1500 mg/l Daphnia; 7 dag  

NOEC chronisch vis 252 mg/l 33 dag  
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Potas,  Muriate van potas, Sylviet (7447-40-7) 

Ecologie - bodem Mengsel componenten volledig oplosbaar in water. Partities aan de bodem. 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Potas,  Muriate van potas, Sylviet (7447-40-7) 

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

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
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12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Neem alle noodzakelijke maatregelen om, in het geval van scheuring van de verpakking of de 
overslaginstallatie, lozing van het produkt op de riolering of het oppervlaktewater te voorkomen. 

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

EURAL-code : Voor de verwijdering binnen de EG, dient de correcte code volgens de Europese 
afvalcatalogus (EAC) worden gebruikt. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

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

14.1. VN-nummer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 

 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Juiste ladingnaam (ADR) : Niet van toepassing 

Juiste ladingnaam (IMDG) : Niet van toepassing 

Juiste ladingnaam (IATA) : Niet van toepassing 

Juiste ladingnaam (ADN) : Niet van toepassing 

Juiste ladingnaam (RID) : Niet van toepassing 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse (n) (ADR) : Niet van toepassing 

IMDG   

Transportgevarenklasse (n) (IMDG) : Niet van toepassing 

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 

Gevaarlijk voor het milieu : Neen 

Mariene verontreiniging : Neen 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

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 

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

Potash, Muriate van Potash, sylviet is niet op de REACH-kandidatenlijst 

Potash, Muriate van Potash, sylviet is niet op de REACH-bijlage XIV Lijst 

 

   

VOC gehalte : < 0.5 % 
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Duitsland 

Waterbedreigingsklasse (WGK) : 1 - zwak waterbedreigend 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Alle bestanddelen worden vermeld op de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS). 
Alle ingrediënten zijn vermeld in de Domestic Substances List (DSL).  Niet-gecontroleerd product volgens de classificatiecriteria van de SIMDUT.  
Dit document werd opgesteld volgens de specifieke voorwaarden vereist door het WHMIS Controlled Products Regulation, betreffende de 
veiligheidsfiches. 
Alle ingrediënten zijn vermeld in de Toxic Substances Control Act (TSCA). 
Genoteerd op inventaris van bestaande chemische stoffen (IECSC). 
Genoteerd op KECI (Chemical Inventory-Korea). 
Genoteerd op de Japanse ENCS (Bestaande & Nieuw Chemicals Substances) inventaris. 
 

 

15.1.3. Verenigde Staten regelgeving 

Dit product is beoordeeld volgens de Environmental Protection Agency ("EPA") Gevarencategorieën uitgevaardigd op grond van artikel 311 en 312 
van het Superfund Wijziging en reauthorization Act van 1986 (SARA titel III) en wordt beschouwd, onder de toepasselijke definities, om de volgende 
te ontmoeten: 
Vuur: Nee; Druk genereren: Nee; Reactiviteit: Geen; Acuut: Nee; Chronische: Nee 
40 CFR Part 355 - Extreem gevaarlijke stoffen: Geen 
40 CFR Part 370 - Gevaarlijke Chemische Rapport: Geen 
CERCA / RCRA 261,33: Niet vermeld 
 
 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

Vermelding van wijzigingen: Datum van herziening: 27/03/2018 
Datum van uitgave van het originele document: 06/04/2015 
 

Afkortingen en acroniemen: 

ACGIH Amerikaanse Conferentie van Gouvernementele Industriële hygiëne 

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

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

ATE Raming op korte termijn van toxiciteit 

CAS (Chemical Abstracts Service) nummer - unieke numerieke identificatie 

CERCLA Comprehensive Environmental Response, Compensation & Liability Act  - een in de Verenigde Staten milieurecht 

CFR Overheidsvoorschriften VS 

CLP De indeling, etikettering, verpakking 

CSCL Japanse Chemische Stoffen De Wet 

DMEL Afgeleide minimaal effect niveau 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EC Europese Gemeenschap 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

EURLW Europese lijst van afvalstoffen 

GBT Chinese nationale norm 

GHS Globally Harmonized System (voor de indeling en etikettering van chemische stoffen). 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IBC Tussentijdse opslagplaats voor materialen in bulk 

IMDG Vervoer voor vervoer over de binnenwateren 

KECI Koreaanse bestaande chemische Inventory 

LD50 dodelijke dosis voor 50% van de testpopulatie 

MARPOL Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 

NOEC Geen waarneembare effect concentratie 

OSHA Amerikaanse werkplek gezondheid en veiligheid administratie 

PBT  Aanhoudende Bioaccumulatie Giftig 

PNEC Voorspelde geen effect Niveau 

RCRA Resource Conservation and Recovery Act - een in de Verenigde Staten milieurecht 



Potas, Muriate van potas, Sylviet 
Veiligheidsinformatieblad  
 

NON-gevaarlijke chemische. Veiligheidsinformatieblad is niet vereist voor Internationale regelgeving  
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REACH Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische Stoffen Verordening (EG) nr 1907/2006 

RID Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

TSCA Toxic Substances Control Act - een in de Verenigde Staten milieurecht 

TWA Tijd gewogen gemiddelde 

vPvB  Zeer persistent en zeer bioaccumulerend 

VOC Vluchtige Organische Stoffen 
 

Gegevensbronnen : ACGIH (Amerikaanse Conferentie van Gouvernementele Industriële hygiëne).  

Canadian Centre for Occupational Health and Safety.  
http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/whmis_classifi.html.  

China GBZ 2.1-2007 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
op de werkplek: Chemisch gevaarlijke agentia 

European Chemicals Agency (ECHA) Geregistreerde stoffen lijst.  

National Fire Protection Association.  Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th 
editie.  

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD; eChemPortal 
chemische zoekopdrachten.  
http://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearchlink.action 

  http://www.eurosil.eu/sites/eurosil.eu/files/files/OEL-FULL-TABLE-Oct07-
Europe.pdf 

 

 

    

NFPA gezondheidsgevaar : 0 - Blootstelling in brand zou bieden geen gevaar dan die van 
de gewone brandbare materialen. 

 

NFPA brandgevaar : 0 - Materialen die niet branden. 

NFPA reactiviteit : 0 - Normaal gesproken stabiel, zelfs onder vuur blootstelling 
omstandigheden, en niet reactief met water. 

 
Oorspronkelijke SDS opgesteld door:  The Redstone Group, LLC 
   6077 Frantz Road Suite 206 

Dublin OH USA 43017 
   T 614-923-7472 
   www.redstonegrp.com 
 
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. 
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