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RUBRIEK 1 Titel van blootstellingsscenario 

Titel Werkgerelateerde blootstelling aan natriummetasilicaatpoeder 

Gebruiksomschrijving 
  
  

Gebruikssectoren [SU]: 3, 22 

Procescategorie [PROC]: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24 

Milieu Vrijlating Categorieën [ERC]: niet vereist 

Processen en activiteiten die onder 
het blootstellingsscenario vallen 

Productie van de substantie alsook industrieel en professioneel gebruik. 

RUBRIEK 2 Bedrijfsomstandigheden en maatregelen voor risicobeheer 

 Bij het omgaan met natrium-metasilicaat als zelfstandige substantie 
(brokken/poeder/korrels) of in een preparaat buiten gesloten systemen, zijn, afhankelijk 
van het gebruik en de concentratie, geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, veiligheidsbril, stofmaskers of ademhalingsapparatuur) de verkozen en 
enige beheersmaatregel. 

RUBRIEK 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemers  

Kenmerken van chemische 
producten  
Lichamelijke vorm van het product Vaste stof, Poeder, Dampspanning 1.03 Pa (1175 °C) 

Concentratie van een stof in 
voorbereiding / mengsel of artikel 

Dekt percentage van de substantie in het product tot 100 %, tenzij anderszins vermeld. 

Aantal dat wordt gebruikt per keer 
activiteit 

Geen limiet. 

Duur en frequentie van gebruik Dekt frequentie tot: dagelijks gebruik, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, tenzij 
anderszins vermeld. 

Menselijke factoren die niet worden 
beïnvloed door risicobeheer 

Niet van toepassing. 

Overige bedrijfsomstandigheden die 
van invloed zijn op blootstelling van 
werknemers 

Gaat ervan uit dat een goede standaardnorm van professionele hygiëne wordt toegepast. 
Het werk wordt zowel binnen als buiten uitgevoerd. 

Bijdragende scenario's Risicobeheersmaatregelen 

PROC 1, 2, 3 Gebruik in gesloten systemen. 
PROC 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
22, 23, 24 

Beschermende handschoenen/oog-bescherming. Handschoenen: Draag ondoorlatende 
handschoenen (EN 374).  

PROC 7, 11 Voorzien in uitgebreide algemene ventilatie met mechanische middelen. 
Een goedgekeurd stofmasker dragen indien tijdens gebruik stofvorming optreedt. 
Draag: Half-gezicht masker (DIN EN 140)/Kwart-gezicht masker (DIN EN 140); 
Filtertype: A/P2. Beschermende handschoenen/oog-bescherming. Handschoenen: 
Draag ondoorlatende handschoenen (EN 374). 

RUBRIEK 2.2 Beheersing Van Milieublootstelling 
 Niet vereist aangezien oplosbare silicaten, inclusief natrium-metasilicaat, niet voldoen 

aan de criteria voor classificatie als gevaarlijk voor het milieu overeenkomstig 
67/548/EEC (zie artikel 14.4 van de REACH-voorschriften). Bovendien zijn oplosbare 
silicaten, als substanties met een hoog productievolume, in sterke mate gecontroleerd 
om hun blootstellingpotentieel voor het milieu en de mogelijke risico's die ontstaan 
door de vrijgave hiervan (Van Dokkum et al. 2002, OECD SIDS 2004, HERA 2005 en 
CEES 2008). Er werd geconcludeerd dat oplosbare silicaten momenteel een lage 
prioriteit hebben voor nadere werkzaamheden vanwege hun lage risicoprofiel. 
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RUBRIEK 1 Titel van blootstellingsscenario 

Titel Werkgerelateerde blootstelling aan natriummetasilicaatoplossingen 

Gebruiksomschrijving 
  
  

Gebruikssectoren [SU]: 3, 22 

Procescategorie [PROC]: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24 

Milieu Vrijlating Categorieën [ERC]: niet vereist 

Processen en activiteiten die onder 
het blootstellingsscenario vallen 

Productie van de substantie alsook industrieel en professioneel gebruik. 

RUBRIEK 2 Bedrijfsomstandigheden en maatregelen voor risicobeheer 

 Bij het omgaan met natrium-metasilicaat als zelfstandige substantie 
(brokken/poeder/korrels) of in een preparaat buiten gesloten systemen, zijn, afhankelijk 
van het gebruik en de concentratie, geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, veiligheidsbril, stofmaskers of ademhalingsapparatuur) de verkozen en 
enige beheersmaatregel. 

RUBRIEK 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemers  

Kenmerken van chemische 
producten  
Lichamelijke vorm van het product Vloeistof, Oplossing, Dampspanning 1.03 Pa (1175 °C) 

Concentratie van een stof in 
voorbereiding / mengsel of artikel 

Dekt percentage van de substantie in het product tot 100 %, tenzij anderszins vermeld. 

Aantal dat wordt gebruikt per keer 
activiteit 

Geen limiet. 

Duur en frequentie van gebruik Dekt frequentie tot: dagelijks gebruik, wekelijks, maandelijks, jaarlijks. 
Behalve PROC's 7 en 11: Vermijd bewerkingen gedurende meer dan 1 uur. 

Menselijke factoren die niet worden 
beïnvloed door risicobeheer 

Niet van toepassing. 

Overige bedrijfsomstandigheden die 
van invloed zijn op blootstelling van 
werknemers 

Gaat ervan uit dat een goede standaardnorm van professionele hygiëne wordt toegepast. 
Het werk wordt zowel binnen als buiten uitgevoerd. 

Bijdragende scenario's Risicobeheersmaatregelen 

PROC 1, 2, 3 Gebruik in gesloten systemen. 

PROC 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
22, 23, 24 

Beschermende handschoenen/oog-bescherming. Handschoenen: Draag ondoorlatende 
handschoenen (EN 374).  

PROC 7, 11 Dekt percentage substantie in het product tot 25 %. Voorzien in uitgebreide algemene 
ventilatie met mechanische middelen. Een goedgekeurd stofmasker dragen indien 
tijdens gebruik stofvorming optreedt. Draag: Half-gezicht masker (DIN EN 
140)/Kwart-gezicht masker (DIN EN 140); Filtertype: A/P2. Vermijd bewerkingen 
gedurende meer dan 1 uur. Beschermende handschoenen/oog-bescherming. 
Handschoenen: Draag ondoorlatende handschoenen (EN 374). 

RUBRIEK 2.2 Beheersing Van Milieublootstelling 
 Niet vereist aangezien oplosbare silicaten, inclusief natrium-metasilicaat, niet voldoen 

aan de criteria voor classificatie als gevaarlijk voor het milieu overeenkomstig 
67/548/EEC (zie artikel 14.4 van de REACH-voorschriften). Bovendien zijn oplosbare 
silicaten, als substanties met een hoog productievolume, in sterke mate gecontroleerd 
om hun blootstellingpotentieel voor het milieu en de mogelijke risico's die ontstaan 
door de vrijgave hiervan (Van Dokkum et al. 2002, OECD SIDS 2004, HERA 2005 en 
CEES 2008). Er werd geconcludeerd dat oplosbare silicaten momenteel een lage 
prioriteit hebben voor nadere werkzaamheden vanwege hun lage risicoprofiel. 
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RUBRIEK 1 Titel van blootstellingsscenario 
Titel Gebruik in verbruiksproducten 
Gebruiksomschrijving 
  
  

Gebruikssectoren [SU]: 21 
Chemische productcategorie [PC]: 1, 9a, 9b, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 35, 39 
Milieu Vrijlating Categorieën [ERC]: niet vereist 

Processen en activiteiten die onder 
het blootstellingsscenario vallen 

Algemene blootstelling voor consumenten die ontstaat uit het gebruik van verkochte 
huishoudproducten. 

RUBRIEK 2 Bedrijfsomstandigheden en maatregelen voor risicobeheer 
RUBRIEK 2.1 Controle van de blootstelling van de consument 
Kenmerken van chemische 
producten 
Lichamelijke vorm van het product Poeder/Korrels of Vloeistof 
Dampspanning (kPa) < 0.5 kPa 
Concentratie van een stof in 
voorbereiding / mengsel of artikel 

Dekt percentage van de substantie in het product tot 100 %, tenzij anderszins vermeld. 

Aantal dat wordt gebruikt per keer 
activiteit 

Tenzij anderszins vermeld, dekt dit gebruikshoeveelheden tot 37500g; dekt oppervlakte 
van contact met de huid tot 6660cm². 

Duur en frequentie van gebruik Tenzij anderszins vermeld, dekt dit frequentie tot 4 keer per dag; dekt blootstelling tot 8 
uur per voorval. 

Overige bedrijfsomstandigheden die 
van invloed zijn op blootstelling 

Tenzij anderszins vermeld, wordt uitgegaan van gebruik bij omgevingstemperatuur; 
gebruik in een ruimte van 20m³; gebruik met typische ventilatie. 

Chemische productcategorie [PC] Specifieke maatregelen voor risicobeheer en bedrijfsomstandigheden (enkel 
vereiste beheersingen voor aantonen van vermeld veilig gebruik) 

PCs - algemeen geval OC Bij verbruiksproducten wordt het irritatierisico van oplosbare silicaten 
aangepakt, indien nodig door het op de juiste manier labellen en het advies 
om (huishoud-) handschoenen te gebruiken bij het verbruiksproduct. Over het 
algemeen wordt blootstelling aan de huid, inademing en orale blootstelling 
geminimaliseerd door de formulering (beperkte concentratie van oplosbare 
silicaten, verdeling van deeltjesgrootte, opeenhoping en stofpotentieel, 
tabletten en gel), verpakking en slechte smaak van commercieel beschikbare 
producten. 

 RMM Geen specifieke RMM's geïdentificeerd naast de vermelde OC's. 
PC 1, 9a, 9b, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 
30, 33, 34, 39 

OC Dekt gebruik tot 365 dagen/jaar; dekt gebruik bij typische huishoudventilatie; 
dekt standaard OC's van ECETOC TRA-tool. 

  RMM Geen specifieke RMM's geïdentificeerd naast de vermelde OC's. 
PC 35 – handwasgoed (voorbeeld) 
 

OC Tenzij anderszins vermeld, dekt dit concentraties van tot 25%; dekt gebruik 
van tot 4 dagen/week; dekt gebruik van tot eenmaal/dag; dekt oppervlakte van 
contact met de huid tot 1980 cm²; dekt gebruik bij typische 
huishoudventilatie; dekt gebruik in grootte van ruimtes van 20m³; voor elk 
voorval dekt dit blootstelling van tot 0,17 u/voorval. 

  RMM Geen specifieke RMM's geïdentificeerd naast de vermelde OC's. 
PC 35 – voorbehandeling van 
kleding (voorbeeld) 

OC Tenzij anderszins vermeld, dekt dit concentraties van tot 60%; dekt gebruik 
van tot 21 taken/week; dekt oppervlakte van contact met de huid tot 840cm²; 
dekt gebruik bij typische huishoudventilatie; dekt gebruik in grootte van 
ruimtes van 20m³; voor elk voorval dekt dit de blootstelling tot 0,17 
u/voorval. 

  RMM Geen specifieke RMM's geïdentificeerd naast de vermelde OC's. 
RUBRIEK 3: Beoordeling van de blootstelling 
3.1. Gezondheid 
De ECETOC TRA-tool is gebruikt voor het schatten van blootstelling van consumenten, overeenkomstig de inhoud van 
ECETOC-rapport nr. 107 en hoofdstuk R15 van de IR&CSA TGD. Indien blootstellingdeterminanten afwijken van deze 
bronnen, worden deze aangegeven. 
RUBRIEK 4: Richtlijn voor controleren van naleving van het blootstellingscenario  
4.1. Gezondheid 
Het wordt niet verwacht dat de voorspelde blootstelling groter is dan de DN(M)EL indien de maatregelen voor 
risicobeheer/bedrijfsomstandigheden in paragraaf 2 worden toegepast.  
Indien andere maatregelen voor risicobeheer/bedrijfsomstandigheden worden toegepast, moeten gebruikers ervoor zorgen dat 
de risico's worden beheerst op tenminste gelijke niveaus. 
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Geïdentificeerde gebruiken voor DINATRIUMMETASILICAAT (natriummetasilicaat) 

Versie 2 - 09/2012 
 

Geïdentificeerd gebruik door werknemers in een industriële omgeving 
 
IU-nr. Naam geïdentificeerd gebruik Procescategorie [PROC] 

Marktsector [PC] 
Gebruikssectoren [SU] 

Milieu Vrijlating Categorieën 
[ERC] 

IW-1 Productiegebruik. 
Productie van oplosbare silicaten: brokken, gedroogd poeder 
& korrels, oplossingen (Metasilicaat) 

PROC 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 9, 22, 23, 24 
PC 0: bulkchemie 
ERC 2 

IW-2 Productie en gebruik van reinigingsmiddelen: 
Reinigingsmiddelen voor wassen van stoffen, 
reinigingsmiddelen voor vaatwassers, industriële 
reinigingsmiddelen, reiniging van harde oppervlakken en 
ontsmettingsmiddelen 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14 
PC 8, 14, 15, 35 
SU 4, 10, 14, 20, 0: NACE-code 
2041 
ERC 2, 4, 6b, 8a, 8d 

IW-3 Hecht- en bindmiddelen bij de productie van  bakstenen, keramiek en andere bouwmaterialen  vuurvast cement en overige vuurvaste 
massa/mengsels  gietmallen en -kernen  bouwplaten en voorgefabriceerde delen gebaseerd 
op anorganische/organische materialen 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 14, 
23 
PC 1, 0: Bindings middel 
SU 13, 15, 18, 19 
ERC 3, 5, 8c 

IW-4 Hecht- en bindmiddelen bij de productie en het gebruik van: 
pleisterkalk en metselspecie 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a 
SU 13 
ERC 3, 5, 8c 

IW-5 Deklagen:  Beton  Deklagen voor vuurvast bouwmateriaal 

PROC 4, 5, 7, 8a, 9, 10, 13 
PC 1, 9a 
SU 10, 13 
ERC 5, 8c, 8f 

IW-6 Pulp- en papierproductie: Ontinkten en bleken (gerecycled 
afvalpapier) 

PROC 2, 5, 8b 
PC 20 
SU 6b, 23 
ERC 5, 6b, 8b 

IW-7 Civiele techniek: Bodemafdichting en -stabilisatie bij boren, 
graven en mijnbouw, afdichting van stortterreinen, 
bouwputten, gebouwen, kustlijnstabilisatie  

PROC 4, 5, 8a, 9 
PC 1, 0 
SU 2a, 19 
ERC 5, 8f 

IW-8 Verbeterde olieterugwinning: Verbeteringsmiddelen voor 
oliestroom 

PROC 3, 8a 
PC 0 
SU 2a, 2b 
ERC 3, 5, 7 

IW-9  Verwerking van textiel en textielvezels:   Bleek- en kleurstabilisator  Brandvertragende middelen 

PROC 2, 8a, 9, 13 
PC 34 
SU 5 
ERC 3, 4, 5, 6b, 8c 

IW-10 Keramiek & mineralen:   Component van porseleinslip en keramische 
massa's  Drijfmiddel bij verwerking van mineralen  Deflocculant in cement- & kleisuspensies 

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13 
PC 20, 0 
SU 10, 13 
ERC 2, 4, 5, 8c, 8d, 8f 

IW-11 Productie van artiestenbenodigdheden en hobbypreparaten PROC 5 
SU 10 
ERC5, 6b 
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IW-12 Verwerkingshulpmiddel: Ontwikkelaars voor fotografische 

platen 
PROC 3, 8b, 9 
PC 0 
SU 7 
ERC 2, 4, 6b 

IW-13 Lithografie: Verwerking van lithografische platen PROC5 
PC 0 
SU 7 
ERC3 

IW-14 Productie van cosmetica: Haarbehandeling (bleek- en 
kleurformules) 

PROC 3, 5, 8a, 9 
PC 39 
SU 10, 0: NACE-code 2041 
ERC 2 

 
Geïdentificeerd gebruik door professionele werknemers 
 
IU-nr. Naam geïdentificeerd gebruik Procescategorie [PROC] 

Marktsector [PC] 
Gebruikssectoren [SU] 

Milieu Vrijlating Categorieën 
[ERC] 

PW-1 Gebruik van reinigingsmiddelen: Reinigingsmiddelen voor 
wassen van stoffen, reinigingsmiddelen voor vaatwassers, 
industriële reinigingsmiddelen, reiniging van harde 
oppervlakken en ontsmettingsmiddelen 

PROC 10, 11, 13 
PC 35 
ERC 4, 8a, 8d 

PW-2 Cosmetica: Productie van cosmetica: Haarbehandeling 
(bleek- en kleurformules) 

PROC 19 
PC 39 
ERC 8b, 8c 

 
Geïdentificeerd gebruik door consumenten 
 
IU-nr. Naam geïdentificeerd gebruik Procescategorie [PROC] 

Marktsector [PC] 
Gebruikssectoren [SU] 

Milieu Vrijlating Categorieën 
[ERC] 

C-1 Consumentengebruik van reinigingsmiddelen: 
Reinigingsmiddelen voor wassen van stoffen, 
reinigingsmiddelen voor vaatwassers, industriële 
reinigingsmiddelen, reiniging van harde oppervlakken en 
ontsmettingsmiddelen 

PC 35 
ERC 8a, 8b, 8d, 8e 

C-2 Hecht- en bindmiddelen in pleisterkalk en metselspecie. PC 9b 
ERC 8c, 8f, 10a, 11a 

C-3 Productie van artiestenbenodigdheden en hobbypreparaten ERC 8a, 8c, 8d, 8f 
C-4 Cosmetica: Productie van cosmetica: Haarbehandeling 

(bleek- en kleurformules) 
PC 39 
ERC 8b, 8c 
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TOELICHTING GEBRUIKTE AFKORTINGEN – Gebaseerd op ECHA-richtlijn betreffende 
informatievereisten en chemische beoordeling Hoofdstuk R.12: Gebruik omschrijvingsysteem 
versie 2 maart 2010 
 
Gebruikssectoren [SU] 
Hoofdomschrijving: Belangrijke gebruikersgroepen 
SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving 
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) 
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, 
ambachtslieden) 
Aanvullende omschrijving: Sectoren van eindgebruik 
SU1 Landbouw, bosbouw en visserij 
SU2a Winning van delfstoffen (geen offshore) 
SU2b Offshore-industrie 
SU4 Vervaardiging van voedingsmiddelen 
SU5 Vervaardiging van textiel, leer en bont 
SU6a Vervaardiging van hout en houtproducten 
SU6b Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 
SU7 Drukken en reproduceren van opgenomen media 
SU8 Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) 
SU9 Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 
SU10 Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (geen legeringen) 
SU11 Vervaardiging van producten van rubber 
SU12 Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door samenstelling of omvorming 
SU13 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, waaronder gips en cement 
SU14 Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen 
SU15 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 
SU16 Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur 
SU17 Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik 
SU18 Vervaardiging van meubelen 
SU19 Bouwnijverheid 
SU20 Gezondheidszorg 
SU23 Elektriciteit, stoom, gas- en watervoorziening en afvalwaterzuivering 
SU24 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 
SU0 Overige 
 
Chemische productcategorie [PC]/Marktsector [PC] 
PC1 Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 
PC2 Adsorptiemiddelen 
PC3 Luchtverfrissers 
PC4 Antivries- en ontdooimiddelen 
PC7 Basismetalen en legeringen 
PC8 Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen) 
PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
PC9b Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei 
PC9c Vingerverf 
PC11 Explosieven 
PC12 Meststoffen 
PC13 Brandstoffen 
PC14 Producten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder producten voor het galvaniseren 
PC15 Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken 
PC16 Warmtetransportvloeistoffen 
PC17 Hydraulische vloeistoffen 
PC18 Inkt en toners 
PC19 Tussenproducten 
PC20 Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen 
PC21 Laboratoriumchemicaliën 
PC23 Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer 



 

METSO Bijlage bij uitgebreid veiligheidsinformatieblad-NL 8 / 9 

 

PC24 Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen 
PC25 Metaalbewerkingsvloeistoffen 
PC26 Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van papier en karton: inclusief bleekmiddelen en 
andere verwerkingshulpmiddelen 
PC27 Gewasbeschermingsmiddelen 
PC28 Parfums, geurmiddelen 
PC29 Farmaceutische producten 
PC30 Fotochemische producten 
PC31 Glansmiddelen en wasmengsels 
PC32 Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen 
PC33 Halfgeleiders 
PC34 Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere 
verwerkingshulpmiddelen 
PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 
PC36 Wateronthardingsmiddelen 
PC37 Chemische stoffen voor de waterzuivering 
PC38 Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen 
PC39 Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten 
PC40 Extractiemiddelen 
PC0 Overige 
 
Procescategorie [PROC] 
PROC1 Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 
PROC2 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling 
PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 
PROC4 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling 
PROC5 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of 
aanzienlijkcontact) 
PROC6 Kalandeerbewerkingen 
PROC7 Spuiten in een industriële omgeving 
PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-
gespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in 
gespecialiseerde voorzieningen 
PROC9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
PROC10 Met roller of kwast aanbrengen 
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen 
PROC12 Gebruik van schuimmiddelen bij devervaardiging van schuim 
PROC13 Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten 
PROC14 Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren 
PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens 
PROC16 Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te 
verwachten 
PROC17 Smeren onder hoogenergetische omstandigheden en in een deels open proces 
PROC18 Invetten onder hoogenergetische omstandigheden 
PROC19 Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. 
PROC20 Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten systemen voor professioneel 
gebruik 
PROC21 Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen 
PROC22 Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving 
PROC23 Open bewerking en overdracht met mineralen/metalen bij hogere temperaturen 
PROC24 Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen 
PROC25 Overige hittebewerking van metalen 
PROC26 Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur 
PROC27a Productie van metaalpoeders (hittebewerking) 
PROC27b Productie van metaalpoeders (natte bewerking) 
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Milieu Vrijlating Categorieën [ERC] 
ERC1 Vervaardiging van stoffen 
ERC2 Formulering van preparaten 
ERC3 Formulering in materialen 
ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden 
van voorwerpen 
ERC5 Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix 
ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) 
ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen 
ERC6c Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten 
ERC6d Industrieel gebruik van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, 
rubbers, polymeren 
ERC7 Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen 
ERC8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 
ERC8b Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen 
ERC8c Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix 
ERC8d Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 
ERC8e Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen 
ERC8f Wijdverbreid gebruik (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix 
ERC9a Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen 
ERC9b Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen 
ERC10a Wijdverbreid gebruik (buiten) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie 
ERC10b Wijdverbreid gebruik (buiten) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met hoge of 
beoogde emissie (waaronder schurende verwerking) 
ERC11a Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage 
emissie 
ERC11b Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met hoge of 
beoogde emissie (waaronder schurende verwerking) 
ERC12a Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (lage emissie) 
ERC12b Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie) 
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BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR 

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

adres 
Nijverheidslaan 38  
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44  
3316 BM Dordrecht 

land België Nederland 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 

faxnummer +32 (0)56 77 57 11 +31 (0)78 65 44 919 

website www.brenntag.be  www.brenntag.nl  

e-mail info@brenntag.be  info@brenntag.nl  

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer  BE0405317567 NL001375945B01 

terugroepingsprocedure  Ja 

noodnumer (24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 

KWALITEITSSYSTEMEN 

ISO 9001 Ja Ja 

ISO 14001 Ja Ja 

ISO 22000 Ja Ja 

FSSC 22000 Ja Ja 

GMP+ -feed Ja Ja 

OHSAS18001 - Ja 

ESAD Ja Ja 

andere - AEO 

 


