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Geode Chemicals 
& Laboratories 

Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 

Revisienummer : CLP 1 

Stewball FDS STE 
 

1. Identificatie van het product en van het producerende bedrijf : 

 

1.1. Identificatie van het product : Stewball    

Product code : 500.001 

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

Product type 19. 

Insectenwerend en -lokkend. 

Uitsluitend gebruikt als insectenwerende spray voor paarden. 

1.3. Details betreffende de fabrikant van het product / de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : 

Geode Chemicals & Laboratories 

2, rue du Parc Industriel 

B-4540 Amay België 

Tel. : +32 85 310 830 

Fax : +32 85 250 974 

info@geodechemicals.com 

1.4. Verdeler : 

Edialux 

Rijksweg 28  

B-2880 Bornem 

Tel. : +32 3 886 22 11 

Fax : +32 3 886 24 60 

edialux@edialux.be 

1.5. Noodoproepnummer : Antigifcentrum : Tel. : 070 245 245 

 

2. Identificatie van de gevaren : 

  

2.1. Classificatie van het product : Classificatie EG 67/548 of EG 1999/45 : Niet geclassificeerd 

(Integrale tekst van de R- en S-zinnen, zie sectie 16) 

   

2.2. Classificatie van het product overeenkomstig de richtlijn 1272/2008 (Integrale tekst, zie sectie 16) 

    
 GHS07 

 Opgelet 

 Kan een huidallergie veroorzaken 

 H317 Kan een huidallergie veroorzaken. 
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3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen : 

 

CAS-nr EG-
nummer 

Index-
nummer 

Reach-nr Concen-
tratie 

Benaming Classificatie 
richtlijn 
67/548 EG 

Classificatie 
richtlijn  
1272/2008 EG 

7732-18-5 231-731-2   > 75 % Aqua   

68201-46-7    < 10 % Ester ETO7 Niet geclas-
sificeerd 

Niet geclassifi-
ceerd 

9005-65-6    > 5,0 %  Polysorbaat 80 Niet geclas-
sificeerd 

Niet geclassifi-
ceerd 

84696-25-3 283-644-7   2 % Margosa extract Niet geclas-
sificeerd 

Niet geclassifi-
ceerd 

8022-15-9 297-385-2   < 1,5 % Lavandula grosso 
extract 

R10, R11, 
R20/22, R38, 
R43, R50/53, 
R65, R68 

Sensibiliserend 
voor de huid 
Cat. 1 (H317) 
Acute toxiciteit 
voor het aquatisch 
milieu 
Cat. 3 (H410) 
Chronische 
toxiciteit voor het 
aquatisch milieu 
Cat. 3 (H410) 

91771-61-8 294-954-7   < 1,5 % Cymbopogon 
winterianus 
extract 

R10, R36/38, 
R41, R43, 
R50/53,  

Irriterend voor de 
huid  
Cat. 2 (H315) 
Ernstige oogletsels  
Cat. 1 (H318) 
Sensibiliserend 
voor de huid 
Cat. 1 (H317) 
Acute toxiciteit 
voor het aquatisch 
milieu 
Cat. 2 (H410) 
Chronische 
toxiciteit voor het 
aquatisch milieu 
Cat. 2 (H410) 

97553-37-2 307-194-9   < 1,5 % Litsea cubeba 
extract  

R10, R38, 
R41, R43, 
R50/53 

Irriterend voor de 
huid  
Cat. 2 (H315) 
Ernstige oogletsels  
Cat. 2 (H319) 
Sensibiliserend 
voor de huid 
Cat. 1 (H317) 
Giftig bij inademing 
Cat. 1 (H304) 
Chronische 
toxiciteit voor het 
aquatisch milieu 
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Cat. 2 (H411) 

Niet gedefinieerd door het 
veiligheidsinformatieblad van de leverancier  

< 1,5 % Cocoamidopropyl R38, R41 Ernstige oogletsels  
Cat. 1 (H318) 
Irriterend voor de 
huid  
Cat. 2 (H315) 

 

4. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen : 

Inademing : Frisse lucht laten inademen. De kleding van het slachtoffer losmaken. Indien er symptomen 

optreden, een arts raadplegen. 

Contact met de huid : Wassen met water en zeep. De huidirritaties kunnen behandeld worden met vette 

crèmes of met plaatselijk verdovende zalven. Bij aanhoudende irritaties, een arts raadplegen. 

Contact met de ogen : Onmiddellijk met water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende 

irritaties, een oogarts raadplegen. 

Opname door de mond (weinig waarschijnlijk) : Niet doen braken. Onmiddellijk een arts oproepen en/of naar 

een antigifcentrum bellen. 

Zelfbescherming voor de persoon die de eerste hulp toedient : in noodgevallen, zichzelf niet in gevaar 

brengen.  

5. Brandbestrijdingsmaatregelen : 

Geschikte blusmiddelen : Poeder-brandblusser, CO2-brandblusser, schuim, … 

Ongeschikte blusmiddelen : Krachtige waterstraal 

Bijzondere gevaren : In geval van brand, emissie van giftige gassen en irriterende dampen 

Speciale beschermende uitrusting : Dragen van een autonoom ademhalingstoestel (in afgesloten ruimtes) 

Andere aanbevelingen : Voorkomen dat het bluswater terecht komt in het milieu. De blootgestelde 

verpakkingen verwijderen, indien dit geen enkel gevaar met zich meebrengt. De aan de straling 

blootgestelde vaten afkoelen met water. 

6. Te nemen maatregelen in geval van accidenteel vrijkomen : 

  

6.1. Individuele voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures : 

 

Algemene maatregelen : Bij lekken en uitvloeien zullen enkel de goed beschermde personen in de zone 

mogen blijven. 

 

6.1.1. Voor de niet-hulpdiensten : 

 

Beschermende uitrusting : Geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog- of 

gelaatsbescherming dragen. Bij ontoereikende ventilatie, een geschikt ademhalingstoestel dragen. 

Noodprocedures : De zone evacueren. De ontstekingsbronnen verwijderen. Zorgen voor voldoende 

ventilatie teneinde de stof- en dampconcentraties te verminderen. Een expert oproepen. 
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6.1.2.  Voor de hulpdiensten : 

 

Beschermende uitrusting : Een autonoom ademhalingstoestel en een beschermpak tegen chemische 

stoffen dragen. 

 

6.2. Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu : 

 

De residuen niet in de riolering lozen. Het product en haar recipiënt afvoeren naar een inzamelpunt voor 

gevaarlijk of bijzonder afval. De autoriteiten waarschuwen indien het product in de riolering of in de 

openbare wateren terechtkomt. 

 

6.3. Methodes en materialen voor indamming en reiniging : 

 

Voor de indamming : Elke verspreiding in de riolering verhinderen. Grote gemorste hoeveelheden 

indijken en recupereren door ze te mengen met inerte korrelige vaste stoffen (zand, cement, kalk, …). 

 

Reinigingsmethodes : Het vaste product bijeenvegen en opscheppen in een recipiënt geschikt voor haar 

recuperatie en vernietiging. 

 

Andere informatie : Na het bijeenvegen van de vaste stoffen, de vloeren reinigen met water en 

reinigingsmiddel. Opletten met het reinigingswater : het mag niet in de riolering geloosd worden maar 

het moet opgevangen worden in een tank waarna er moet overgegaan worden tot haar vernietiging.  

 

6.4. Verwijzing naar andere secties : 

 

Controle van de individuele blootstelling / bescherming. Beschouwingen betreffende de verwijdering. 

 

7. Manipulatie en opslag :  

7.1. Te nemen voorzorgsmaatregelen voor een veilige manipulatie : 

Product te behandelen volgens een goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures. Verwijderd houden 

van warmte - vonken - open vuur - hete oppervlakken. Niet roken. Niet laten wegstromen in afvoeren of in 

de stromende wateren. 

Manipulatietemperatuur : Kamertemperatuur 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens de manipulatie van dit product. De besmette 

kleding uittrekken en wassen vóór hergebruik. De handen en elke andere blootgestelde zone wassen met 

een zachte zeep en water alvorens te eten, te drinken, te roken of het werk te verlaten. 

7.2. Noodzakelijke voorwaarden om een veilige opslag te garanderen, rekening houdend met eventuele 

incompatibiliteiten : 

Technische maatregelen : Zorgen voor een goede aarding. Installaties, apparaturen, afzuigvoorzieningen, 

gereedschappen, … gebruiken die voorzien zijn van een ontploffingsbeveiliging. 

Opslagvoorwaarden : Beschermen tegen directe zonnestralen. 
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Incompatibele producten : Sterke zuren. Sterke basen. Sterke oxiderende stoffen. 

Maximale opslagduur : 30 maanden 

Opslagruimte : De goed afgesloten recipiënten bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Een 

opvangbekken voorzien, bijvoorbeeld een kuil / geul zonder afvoer. 

Verpakkingsmaterialen : Uitsluitend bewaren in de originele recipiënten. Achter slot bewaren.  

7.3. Bijzonder(e) eindgebruik(en) : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8. Controle van de individuele blootstelling / bescherming : 

8.1. Controleparameters : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Controle van de blootstelling : Individuele beschermingsuitrusting : Handschoenen, beschermbril 

Bescherming van de handen : Geschikte chemisch bestendige handschoenen (NBR (Nitrilrubber)) dragen.  

Oogbescherming : Gelaatsbeschermingsscherm. Veiligheidsbril. Een oogspoelstation en sanitaire installaties 

voorzien in de buurt van de werkplaats. 

Bescherming van de huid en het lichaam : Een aan de gebruiksomstandigheden aangepaste huidbescherming 

voorzien. 

Bescherming van de luchtwegen : Wanneer de technische afzuig- of ventilatiemiddelen niet aanwezig of 

onvoldoende zijn, is het absoluut noodzakelijk om een ademhalingsbescherming te dragen. 

Controle van de blootstelling van het milieu : De autoriteiten waarschuwen indien het product in de riolering 

of in de openbare wateren terechtkomt. 

9. Fysische en chemische eigenschappen :  

 

Uiterlijk : Lichtjes kleverige witte vloeistof 

Geur : Lichte munt- en citroenkruidgeur 

pH : 6,8 tot 7,2 

Densiteit : ± 995 g/l 

Vlampunt : > 100°C 

Zelfontbrandingspunt : > 100°C 

Stabiliteit : 30 maanden in de originele verpakking bij kamertemperatuur 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit :  

  

10.1. Reactiviteit : Niet gekend 

10.2. Chemische stabiliteit : Stabiel product in haar originele verpakking 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties : Niet gekend 

10.4. Te vermijden omstandigheden : Niet-verluchte lokalen (kelder, stookplaats, technische lokalen, …) 

vermijden 

10.5. Incompatibele producten : Sterke zuren of basen 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten : Niet gekend 
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11. Toxicologische informatie : 

Acute toxiciteit : Geen enkel gegeven dat als referentie gebruikt kan worden 

Gevaarlijke effecten : Niet kankerverwekkend, mutageen of teratogeen 

Effecten op de mens : Lichtjes tintelende huid. In geval van letsel of gevoelige huid, wegwerphandschoenen 

dragen of contact met de huid vermijden. 

Irritatie : Geen enkel gegeven dat als referentie gebruikt kan worden. Verwaarloosbaar gevaar bij de normale 

behandelingstemperaturen (kamertemperatuur). Gebaseerd op experimentele gegevens van structureel 

vergelijkbare producten. 

Opname door de mond : Weinig waarschijnlijk. Onmiddellijk het advies van een arts inwinnen. Het braken 

niet opwekken, tenzij dit aanbevolen wordt door een arts of door een antigifcentrum. Nooit iets via de mond 

laten inslikken indien het slachtoffer buiten bewustzijn is. 

Ademhalingssensibilisatie : Geen definitieve gegevens. Lijkt niet in aanmerking te komen als 

ademhalingsallergeen. 

Huidsensibilisatie : Grondig wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Het 

is mogelijk dat dit product door een conventionele reiniging niet volledig verwijderd kan worden. Een 

professionele reinigingsdienst raadplegen. Niet thuis wassen. In geval van huidreactie of systemische 

symptomen, welke zich onmiddellijk of na verloop van tijd kunnen voordoen, een arts raadplegen. 

Aspiratie : Geen enkel gegeven dat als referentie gebruikt kan worden 

Na contact met de ogen : Grondig wassen met stromend water gedurende tenminste 15 minuten. In geval 

van irritatie, en vooral als die aanhoudt, het advies van een arts inwinnen. 

Na inademing : Het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Indien het slachtoffer niet ademt, 

kunstmatige ademhaling toepassen. Onmiddellijk het advies van een arts inwinnen. 

12. Ecologische informatie (enkel over margosa extract) : 

 

Aquatische ecotoxiciteit : Acute toxiciteit voor de vissen : CL50 (regenboogforel) : 14,6 mg/l 

 Acute toxiciteit daphnies : EC50 (watervlo) : 189 mg/l 

 Toxiciteit voor de algen : EC50 : 400 mg/l 

 

Landfauna ecotoxiciteit : Acute toxiciteit (oraal) : LD50 rat : > 2000 mg/kg levend gewicht 

 Acute toxiciteit (via de huid) : LD50 rat : > 2000 mg/kg levend gewicht 

 Acute toxiciteit (via inademing) : LC50 rat : > 5,15 mg/l 

 

Milieu : Niet lozen in de riolering of in open water. 

 

13. Beschouwingen betreffende de verwijdering : 

Neutralisatie van het product : Verbranding in een erkend centrum 

Vernietiging van de verontreinigde verpakkingen : Overmaken aan een gespecialiseerd en erkend recyclage-

organisme. Niets storten in het milieu. 
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14. Informatie betreffende het transport : 

 

14.1. ADR (wegvervoer) : Niet gereglementeerd 

14.2. I.M.G.G. (maritiem) : Ons raadplegen 

14.3. O.A.C.I. (lucht) : Ons raadplegen 

 

15. Reglementaire informatie :  

 

15.1. Specifieke veiligheids- en milieuregelgeving en -wetgeving voor het product : 

Geen 

15.2. Vergunning / Beperking : Groot publiek 

Notificatienummer voor België : Notif627 

15.3. Evaluatie van de chemische veiligheid : Er werd geen enkele evaluatie van de chemische veiligheid 

uitgevoerd voor het product. 

 

16. Overige informatie : 

 

16.1. Lijst van de R-zinnen (volgens de EG classificatie 67/548 of 1999/45) :  

 Geen 

  

16.2. Lijst van de S-zinnen (volgens de EG classificatie 67/548 of 1999/45) : 

 

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.  

S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. 

S20/21 : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik 

 

16.3. Classificatie en procedures gebruikt voor de classificatie van de producten overeenkomstig de CLP-

regelgeving CE1272/2008 

 

Vermeldingen van fysieke gevaren :  

 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

 

Aanvullende informatie over het product : 

 

EUH401 De gebruiksinstructies naleven om risico’s te voorkomen voor de volksgezondheid en het milieu. 

 

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, het recipiënt of het etiket ter beschikking houden. 

P102 Buiten bereik van kinderen houden. 

P103 Het etiket lezen vóór gebruik. 

P264 Na het manipuleren, de lichaamsdelen die in aanraking gekomen zijn met het product, grondig wassen. 

P273 Het lozen in het milieu vermijden. 

P501 De inhoud / het recipiënt afvoeren overeenkomstig de nationale regelgeving. 
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16.4. Overige informatie : 

 

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, is de informatie verstrekt in dit 

veiligheidsinformatieblad gebaseerd op de stand van onze kennis en op zowel de nationale als de 

communautaire regelgeving. Het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan in sectie 1 

gespecifieerd, zonder voorafgaandelijk schriftelijke instructies gekregen te hebben betreffende de 

manipulatie. Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke 

maatregelen te treffen om te voldoen aan de eisen van de wetten en de plaatselijke regelgevingen. De in dit 

veiligheidsinformatieblad verstrekte informatie moet beschouwd worden als een beschrijving van de 

veiligheidseisen betreffende het product en niet als een waarborg voor haar eigenschappen. 


