Veiligheidsinformatieblad
Steinernema-System
RUBRIEK 1

Datum: 14.03.2019

Versie: 1 NL (CLP)

IDENTIFICATIE VAN DE STOF/MENGSEL EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Handelsnaam

Steinernema-System

RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN ONTRADEN GEBRUIK
Gebruik van het mengsel

Biologisch nuttige agens

DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Verdeler

Producent

Biobest Group NV

BASF Belgium Coordination Center
Comm.V.

Straat en nummer

Ilse Velden 18

Business Belux, Drève Richelle 161 E/F

Postcode en gemeente

2260 Westerlo – België

1410 Waterloo - België

Telefoonnummer

+32 14 25 79 80

+32 2 373-2777

E-mail adres

sds@biobest.be

Product-safety-north@basf.com

TELEFOONNUMMERS VOOR NOODGEVALLEN
Antigifcentrum Tel: +32 70 245 245
Internationaal noodnummer: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Indeling overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden.

ETIKETTERINGSELEMENTEN
Globally Harmonized System, EU (GHS)
Veiligheidsinstructie:
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Het product is volgens de GHS-criteria niet etiketteringsplichtig.

ANDERE GEVAREN
Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Zie rubriek 12 – Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling.
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RUBRIEK 3

SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

STOFFEN
Niet van toepassing

MENGSELS
Chemische omschrijving
Bevat: biologisch gunstig organisme Steinernema feltiae
Gevaarlijke inhoudstoffen (GHS)
Conform Verordening (EG) N° 1272/2008

Naam van de ingrediënten

CAS-, EG-nr.

REACH
Registratienr.

Gehalte (W/W)

Kiezelzuur, calciumzout

CAS nr.:1344-95-2

01-2119427745-34

<5%

EG nr.: 215-710-8

RUBRIEK 4

EERSTE HULP MAATREGELEN

BESCHRIJVING VAN DE EERSTE HULPMAATREGELEN
Verontreinigde kleding verwijderen
Na inslikken

Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

Bij contact met de huid

Met water en zeep grondig wassen.

Na inademing

Rust, frisse lucht.

Bij contact met de ogen

Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water
grondig spoelen.

BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN
Er is geen sterke reactie voor het menselijk lichaam bekend.

VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING
Behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

RUBRIEK 5

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN
Geschikte blusmiddelen: verneveld water, bluspoeder, schuim.
Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen: kooldioxide.

SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT
Koolstofmonoxide, koolstofdioxide, stikstofoxiden. De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen.

ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN
Bijzondere beschermingsuitrusting: Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder en beschermende
kleding.
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Verdere gegevens: Bedreigde vaten met water koelen. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen. Brandresten en
gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

RUBRIEK 6

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
MENGSEL

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES
Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Vorming van stof
vermijden.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN
Voorkom lozing in rioolstelsels, grond- en oppervlaktewateren.

INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN – MATERIAAL
Voor kleine hoeveelheden: met stofbindend middel opnemen en verwijderen als afvalstof.
Voor grote hoeveelheden: d.m.v. mechanische apparatuur opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen. Afval in geschikte, geëtiketteerde en sluitbare
containers gescheiden verzamelen. Verontreinigde voorwerpen en vloeren in overeenstemming met de
milieuvoorschriften met water en oppervlakte-actieve stoffen reinigen.
Stofvorming vermijden.

VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN
De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt
zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7

HANTERING EN OPSLAG

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Geen bijzondere maatregelen vereist bij opslag en omgang volgens de voorschriften. Goede ventilatie van opslag- en
arbeidsplaats. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht
wassen.
Brand- en explosiebescherming: Vorming van stof vermijden. Stof kan met lucht een explosief mengsel vormen.
Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Blusmiddelen gereed
houden.

VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN
Scheiden van levens-, genots-, voedermiddelen.
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: verwijderd houden van warmte. Tegen direct zonlicht beschermen.
Vorstvrij opslaan.
Opslagstabiliteit: Opslagtemperatuur: 2-8°C. Voor zover op de verpakking een uiterste datum is aangegeven, heeft deze
voorrang op de opgave van de verpakkingsduur in het veiligheidsinformatieblad.
Beschermen tegen temperatuur onder 2°C. De eigenschappen van het product kunnen veranderen indien de
substantie/het product onder de aangegeven temperatuur voor langere tijd wordt opgeslagen.
Beschermen tegen temperatuur boven 25°C. De eigenschappen van het product kunnen veranderen wanneer de
stof/het product boven de aangegeven temperatuur gedurende een te lange periode wordt bewaard.
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SPECIFIEK EINDGEBRUIK
Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden
worden.

RUBRIEK 8

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN
BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

CONTROLEPARAMETERS
Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek
1344-95-2: kiezelzuur, calciumzout
TGG-waarde (8 uren): 10mg/m³ (TLV(BE))

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen

Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de
activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort,
veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën
(volgens EN14605 in geval van spatten of EN ISO13982 in geval
van stof).

Bescherming van de ogen en gezicht

Veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN166)

Bescherming van de handen

Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN374) ook
bij langer direct contact (aanbeveling: beschermingsindex 6,
overeenkomstig >480 minuten doordringbaarheidstijd
(permeatie) volgens EN374): bv. nitrilrubber (0,4mm),
chloropreenrubber (0,5mm), butylrubber (0,7mm), e.a.

Bescherming van de ademhalingswegen

Niet noodzakelijk

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen. Bij
omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
in acht nemen. Gescheiden opberging van werkkledij.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Milieublootstelling controles

Informatie voor de beperking en de controle van de
blootstelling van het milieu is te vinden in sectie 6.

RUBRIEK 9

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN
Vorm

Gel, vochtig

Kleur

Lichtbruin

Geur

Waarneembaar

Geurdrempelwaarde

Niet bepaald wegens het potentiële gevaar voor de gezondheid
bij inhalatie

pH waarde

Ca. 5-7

Smeltpunt

N.v.t.

Kookpunt

N.v.t.

Vlampunt

Niet ontvlambaar

Verdampingssnelheid

N.v.t.

Ontbrandbaarheid

Gebaseerd op de structuur en de samenstelling is er geen
indicatie van ontvlambaarheid
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Onderste/bovenste explosiegrens

Op basis van onze huidige ervaring met dit product en onze
kennis over de samenstelling, verwachten we geen nadelige
gevolgen voor zover het product correct wordt gebruikt
waarvoor het is bestemd.

Dampspanning

Ca. 23,4 hPa (20°C)

Soortelijke massa

Ca. 0,48g/cm³ (20°C)

Relatieve dampdichtheid

N.v.t.

Oplosbaarheid in water
Verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Kow)
Zelfontbranding

Dispergeerbaar
N.v.t.
Op basis van zijn structuur wordt het product niet als
zelfontvlambaar geclassificeerd.
Geen ontleding, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor
opslag en gebruik in acht worden genomen.
Niet toepasbaar, het product is een vaste stof
Het product is niet explosief maar een stofexplosie kan
voorkomen van een lucht/stof mengsel
Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als
niet oxiderend.

Thermische ontleding
Viscositeit, dynamisch
Explosiegevaar
Brandbevorderende eigenschappen

RUBRIEK 10

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

REACTIVITEIT
Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

CHEMISCHE STABILITEIT
Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES
Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN
Zie rubriek 7 van het VIB-Hantering en opslag.

CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN
Te vermijden stoffen: sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht genomen
worden.

RUBRIEK 11

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN
Acute toxiciteit
Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch. Bij
eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid
van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
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Informatie over kiezelzuur, calciumzout:
Experimentele/berekende data:
LD50 rat (oraal): > 5000 mg/kg (OESO-Richtlijn 401)
Er werd geen sterfte waargenomen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met
een gelijkaardige structuur of samenstelling.
----------------------------------------------------------LC rat (inhalatoir): 2,08 mg/l 4h (vergelijkbaar met OESO-richtlijn 403)
Er werd geen sterfte waargenomen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met
een gelijkaardige structuur of samenstelling.
----------------------------------------------------------LD50 konijn (dermaal): >5000 mg/kg (vergelijkbaar met OESO-richtlijn 402)
Er werd geen sterfte waargenomen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met
een gelijkaardige structuur of samenstelling.
Irriterende werking
Niet irriterend voor de huid. Niet irriterend voor de ogen. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid
van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten. Informatie over kiezelzuur, calciumzout:
Experimentele/berekende data:
Huidcorrosie/-irritatie konijn: niet irriterend (FHSA richtlijn)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of
samenstelling.
------------------------------------------------------------Ernstige oogbeschadiging/-irritatie konijn: niet irriterend (FHSA richtlijn)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of
samenstelling.
Ademhalings-/huidsensibilisering
Er is geen aanwijzing voor een huidsensibiliserend potentieel. Het product werd niet onderzocht. De informatie is
afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
Kiemcelmutageniteit
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke
componenten. De mutageniteitstesten geven geen aanwijzing over een gentoxisch potentieel.
Carcinogeniteit
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke
componenten. De resultaten van verschillende dierproeven gaven geen aanwijzing voor carcinogeen effect.
Voortplantingstoxiciteit
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke
componenten. Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid.
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Ontwikkelingstoxiciteit
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke
componenten. Experimentele proeven met dieren geven in doses, die voor de volwassen dieren niet giftig zijn, geen
aanwijzingen schadelijk te zijn voor de ongeboren vrucht.
Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)
Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te
verwachten.
Opmerkingen: Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de
afzonderlijke componenten.
Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke
componenten. Herhaalde toediening aan proefdieren toonde geen stofspecifieke orgaantoxiciteit.
Gevaar bij inademing
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke
componenten.
Andere aanwijzingen over toxiciteit
Misbruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

RUBRIEK 12

ECOLOGISCHE INFORMATIE

TOXICITEIT
Evaluatie aquatische toxiciteit: met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Het product werd niet
onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
Informatie over kiezelzuur, calciumzout
Vistoxiciteit:
LL50 (96h) > 1000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OESO-richtlijn 203, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.
---------------------------------------------In het water ongewervelde dieren:
EL50 (48h) >= 10000 mg/l, Daphnia magna (OESO-richtlijn 202, deel 1, statisch)
Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een verzadigde oplossing werd onderzocht. De indicatie van het
toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.
--------------------------------------------Waterplanten:
EL50 (72h) > 1000 mg/l (groeisnelheid), Desmodesmus subspicatus (OESO-richtlijn 201, statisch)
Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een verzadigde oplossing werd onderzocht. De indicatie van het
toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.
EL10 (72h) 41 mg/l (groeisnelheid), Desmodesmus subspicatus (OESO-richtlijn 201, statisch)
Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een verzadigde oplossing werd onderzocht. De indicatie van het
toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie
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PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID
Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20): het product werd niet onderzocht. De informatie is
afgeleid van de afzonderlijke componenten.
Informatie over kiezelzuur, calciumzout
Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Niet van toepassing voor anorganische stoffen.

BIOACCUMULATIE
Beoordeling bioaccumulatiepotentieel: Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de
eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
Informatie over kiezelzuur, calciumzout
Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Een significante accumulatie in organismen valt niet te verwachten.

MOBILITEIT IN DE BODEM
Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Adsorptie in de bodem: Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de
afzonderlijke componenten.
Informatie over kiezelzuur, calciumzout
Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt te verwachten.

RESULTATEN VAN PBT- EN ZPZB-BEOORDELING
Het product bevat geen stof die aan de PBT-criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch) of aan de VPvB-criteria (erg
persistent/erg bioaccumulatief) voldoet.

ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN
Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen.

AANVULLENDE AANWIJZINGEN
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten vrijkomen.

RUBRIEK 13

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

AFVALVERWERKINGSMETHODEN
Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte deponie of een geschikte
verbrandingsinstallatie worden afgevoerd.

NIET GEREINIGDE VERPAKKINGEN
Gebruikte verpakkingen moeten optimaal geledigd en in dezelfde afvalstroom als de inhoud/het product afgevoerd
worden.
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RUBRIEK 14

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Landtransport
ADR/RID: geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
Binnenvaarttransport
ADN: geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
Zeetransport
IMDG: geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
Luchttransport
IATA/ICAO: geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

VN-NUMMER
Niet van toepassing

JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN
Niet van toepassing

TRANSPORTGEVARENKLASSE(N)
Niet van toepassing

VERPAKKINGSGROEP
Niet van toepassing

MILIEUGEVAREN
Niet van toepassing

BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER
Niet bekend

VERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II VAN MARPOL 73/78 EN DE IBC-CODE
Niet geëvalueerd

RUBRIEK 15

REGELGEVING

SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN –WETGEVING VOOR DE STOF OF HET
MENGSEL

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn
vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING
Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in de rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 16

OVERIGE INFORMATIE

Deze gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het
product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA),
noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd.
Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen
over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof/mengsel noch als een contractueel aangewezen
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toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele
eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht genomen worden.
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