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Geacht college,

Hierbij dienen wij in het kader van de WM een melding in met betrekking tot de uitbreiding
van de alkylbromide productie. De bijgevoegde melding betreft een hard copy van de
aanvraag die eveneens elektronisch is ingediend.
De commentaren op de concept melding zijn verwerkt in de definitieve melding.
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
BROOMCI

BV

J. van der
Plant Manager

A

A

Provincie Zeeland

Melding Wet milieubeheer (form 0906)
Versie: 22
Datum: 04-05-2007
Broomchemie B.V.
Uitbreiding alkylsproduktie
Definitief
Datum aanvraag: 4 mei 2007

Melding Wet milieubeheer (form 0906)
Provincie Zeeland

Hoofdstuk 1. Basisgegevens

1. Basisgegevens
1.1

Naam vergunninghouder

Broomchemie B.V.
1.2

Voeg uw bedrijfslogo toe (in .jpg formaat)

Geen bestanden beschikbaar
1.3

Datum

04/05/2007
1.4

Project

Uitbreiding alkylsproduktie
1.5

Categorie IVB

1.6

Status

definitief
1.7

Geef de provinciale contactpersoon op

J.H. Willemse
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Hoofdstuk 2. Niet-technische samenvatting

2. Niet-technische samenvatting
2.1

Niet technische samenvatting

Broomchemie is producent van gebromeerde producten. Eén van de productgroepen is die van
alkylbromiden. De productie van alkylbromiden is reeds geformaliseerd. Hierbij is het algemene proces voor
het vanuit verschillende alcoholen produceren van de bijbehorende alkylbromiden geregeld. Omdat de range
van mogelijke producten groot is, is er voor gekozen om alleen de op dat moment geproduceerde producten
op te nemen.
Deze melding heeft betrekking op enkele andere grondstoffen en eindproducten van twee nieuwe
alkylbromide processen. De processen zelf zijn identiek aan het reeds geformaliseerde proces. De producten
worden beiden toegepast in de farmaceutische industrie.

2.2

Voeg hier benodigde bijlagen bij de melding toe

Bijlage_1
Bijlage_2
Bijlage_3a

Actueel_vergunningen_bestand_WM.doc
Omschrijving_wijziging.doc
1_pentanol.pdf

Bijlage_3b
Bijlage_3c

Pentylbromide.pdf
1_6 hexaandiol.pdf

Bijlage_3d

1_6_dibromohexane.pdf
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Hoofdstuk 3. Algemene informatie

3. Algemene informatie

3.1

NAW-gegevens

Naam exploitant van het bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Postbus
Postcode postbus
Plaats postbus
Naam contactpersoon
Telefoon
Fax

3.2

<IMG height=1 src='7topics/transparant_1 x1.gif"
width=250>
Broomchemie B.V.
Frankrijkweg 6
4538 BJ
Terneuzen
316
4530 AH
Terneuzen
H. Hiel
0115689112
0115617291

E-mail

hielh@broomchemie.icl-ip.com
3.3

Zijn binnen de inrichting meerdere rechtspersonen verantwoordelijk voor de gang
van zaken?

nee
3.4

Welke rechtspersonen?

3.5

Betreft het een inrichting voor het bewaren en/of be/ver-werken van afvalstoffen?

ja

3.6

Adres inrichting

Frankrijkweg 6
3.7

Postcode
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Hoofdstuk 3. Algemene informatie

4538 BJ
3.8

Plaats

Terneuzen

3.9

Gemeente

Terneuzen

3.10

Sectie

f
3.11

Nr(s)

1561/1563/1579/1827
3.12

Handelsregistratienummer Kamer van Koophandel

210118

3.13

Geef het aantal genummerde en gewaarmerkte bijlage waarnaar in de tekst wordt
verwezen

3.14

Plaats

Terneuzen
3.15

Datum

04/05/2007
3.16

Naam

J. van der Wal
3.17

Functie

Melding Wet milieubeheer (form 0906)
Provincie Zeeland!

Plant Manager

3.18

Telefoon

0115 689 000

3.19

Bijlage machtiging

Geen bestanden beschikbaar

3.20

Handtekeni

Hoofdstuk 3. Algemene informatie
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4. Bestaande vergunningen, kennisgevingen en wetten.

4.1

Vinden er binnen het kader van deze melding bouwkundige uitbreidingen en/of
nieuwbouw plaats?

nee
4.2

Bijlage voorblad aanvraag bouwvergunning

Geen bestanden beschikbaar

4.3

Vinden er binnen het kader van deze melding lozingen plaats waarvoor een
Wvo-vergunning vereist is?

nee
4.4

Vermeld door wie is de betreffende Wvo-vergunning

4.5

Wanneer is de betreffende vergunning verleend?

verleend?

00/00/0000
4.6

bijlage afschrift

vergunningaanvraag/melding

Geen bestanden beschikbaar

4.7

Zijn er nog andere vergunningen c.q. ontheffingen of richtlijnen op het gebied van
milieu, water en of ruimtelijke ordening aan de orde of beschikt het bevoegd gezag
over informatie die betrekking heeft op deze melding?

Vergunningen
Actualiseringsvergunning met betrekking tot de wet luchtverontreiniging/hinderwet, gedateerd 21 juni 1994.
Blending en verpakken, gedateerd 13 januari 2004
Melding
Wijziging alkylbromide proces, gedateerd 11 augustus 2005

4.8

Geef een overzicht van bestaande Wm-vergunningen en -meldingen

Melding Wet milieubeheer (form 0906)
rovincic eean_ H OO fdstuk 4. Bestaande vergunningen, kennisgevingen en wetten.
Zie bijlage 1

4.9

Worden er binnen het kader van deze melding grond of secundaire bouwstoffen
gebruikt waarop het Bouwstoffenbesluit van toepassing is?

nee
4.10

bijlage melding Bouwstoffenbesluit

Geen bestanden beschikbaar

Melding Wet milieubeheer (form 0906)
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Hoofdstuk 5. Gegevens verandering, activiteiten en ligging.

5. Gegevens verandering, activiteiten en ligging.
5.1

Beschrijf de beoogde verandering van de inrichting, of de werking daarvan ten
opzichte van de verleende vergunning(en) en de daaraan verbonden voorschriften.

Zie bijlage 2 en 3; gebruik grond en hulpstoffen

5.2

Op welke onderdelen en in welke mate wordt door de beoogde verandering
afgeweken van de verleende vergunning(en) inclusief de daaraan verbonden
voorschriften?

Zie bijlage 2 en 3

5.3

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent bodem

nee
5.4

Toelichting bodem

Het betreft een bestaande installatie binnen een vloeistofkerende voorziening.

5.5

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent lucht

ja
5.6

Toelichting lucht

De emissies onde gO2 en gO3 vallen binnen de vergunde waarden. De relevante componenten zullen
opgenomen in het milieumeetprogramma.

5.7

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent geluid

nee
5.8

Toelichting geluid

Het betreft een bestaande installatie.

5.9

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent veiligheid

nee
5.10

Toelichting veiligheid

Zie bijlage 2 en 35.11

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent afvalv
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nee
5.12

Toelichting afvalwater

Er komt geen afvalwater vrij dat op de waterzuivering wordt verwerkt.

5.13

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent grond- en
hulpstoffen

ja
5.14

Toelichting grond- en hulpstoffen

Zie bijlage 2 en 3

5.15

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent afvalstoffen

nee
5.16

Toelichting afvalstoffen

Er komt geen afval vrij.

5.17

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent energie

nee
5.18

Toelichting energie

De situatie blijft ongewijzigd ten opzichtte van de bestaande situatie.

5.19

Zijn er veranderingen/effecten te verwachten voor de milieucomponent verkeer

nee
5.20

Toelichting verkeer

De situatie blijft ongewijzigd ten opzichtte van de bestaande situatie.

5.21

"Wij verzoeken u de acceptatie van de melding terstond van kracht te verklaren"

Ja
5.22

Tijdstip waarop de uitvoering van de voorgenomen verandering wordt beoogd

Melding Wet milieubeheer (form 0906)
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Bijlagen
Toegevoegde bijlagen:

2.2 Bijlage_1

Actueel_vergunningen_bestand_WM.doc

2.2 Bijlage_2

Omschrijving_wijziging.doc

2.2 Bijlage_3a

1_pentanol.pdf

2.2 Bijlage_3b

Pentylbromide.pdf

2.2 Bijlage_3c

1_6

2.2 Bijlage_3d

1_6_dibromohexane.pdf

hexaandiol.pdf

&
VAN DE VAN KRACHT ZIJNDE WM-VERGUNNINGENI MELDINGEN*

Actualiseringsvergunning met betrekking tot de wet luchtverontreiniging/hinderwet,
gedateerd 21 juni 1994.
Vergunningen
1. Vergunning uitbreiding TBBA - produktie-capaciteit, gedateerd 23 september 1994.
2. Vergunning PB-370 produktie, gedateerd 21 juli 1994.
3. Vergunning uitbreiding utility voorzieningen, gedateerd 23 juni 1994.
4. Uitbreiding broomopslagcapaciteit, wijziging HBCD proces, gedateerd 14 maart 1997
5. Uitbreiding capaciteit HBCD produktie, wijziging calciumbromide proces, aanvraag
gedateerd 30 januari 1998
6. Uitbreiding HBCD capaciteit, Wijziging PB370 proces, 6 september 1999
7. Melamincyanuraat, gedateerd 6 februari 2003
8. HBr absorptie in azijnzuur, gedateerd op 5 maart 2003
9. Bromering polymeer, concept aanvraag gedateerd 26 april 2007
Meldingen
1. Melding wijziging opslag en distributie van brine, gedateerd 7 mei 1993.
2. Melding aanleg bodemplaat tankenpark en gronddepot, gedateerd 17 januari 1994.
3. Melding verplaatsen acetyleen opslag, uitwisselen compressoren en installeren PSA-unit,
gedateerd 24 februari 1994.
4. Melding plaatsen koeltoren, gedateerd 18 maart 1994.
5. Wijziging droger eindprodukt TBBA, gedateerd 18 maart 1994.
6. Uitbreiding TBBA en TBP produktie, gedateerd 4 juli 1994.
7. Plaatsen Regenox unit, gedateerd, 5 september 1994.
8. Uitbreiding HBCD produktie, wijziging droogmethode solids 1, wijziging broomhandling,
gedateerd 18 oktober 1995
9. Optimaliseren TBBA produktie, wijzigen PBB-MA proces, gedateerd 7 mei 1996
10.Wijziging PB-370 proces, beperken geuremissie spoelplaats, gedateerd 9 dec. 1996
11. Wijziging CaBr proces, wijzigen hulpstof Regenox, gedateerd 1 lfebr. 1997
12. Plaatsen broom headtank t.b.v. Goslar vullen , Plaatsen coalescer watertreatment solids,
17 Juli 1997
13.Wijziging biologisch zuivering, gedateerd 19 januari 1997
14.Wijziging PBB-Br proces, gedateerd 6 april 1998
15.Blending anorganische bromide, uitbreiding koelcapaciteit, Wijzigen pilot plant, 31 mei
1999
ló.Plaatsen slibdroger, wijziging Utilities, 26 augustus 1999
17.Plaatsen koolfilter, aanpassen opslagvoorziening, gedateerd 5 juli 2001
18.Wijziging installatie bezetting, gedateerd 25 februari 2002
19. Stikstof reduceer station, gedateerd 23 februari 2004
20.Wijzigingen hydrazine systeem, gedateerd 26 mei 2004
21.Wijziging opslagvoorziening, gedateerd 21 maart 2005
22.Wijziging alkylbromide proces, gedateerd 11 augustus 2005
23.Plaatsen waterstofbuffer, gedateerd 25 november 2005
24.Wijziging lay-out waterstofopslag, gedateerd 16 juni 2006
25.Membraanbioreactor, gedateerd 25 augustus 2006
26.Uitbreiding alkylsproductie, gedateerd 4 mei 2007

I

Broom Recovery Unit, gedateerd 4 juni 2002
Meldingen
Wijziging broom recovery proces, gedateerd op 11 mei 2005

Blending en verpakken, gedateerd 13 januari 2004
Vergunningen
Mengen NPMI en ACN, gedateerd, 15 maart 2003
Meldingen
Wijziging ACN/NPMI logistiek, gedateerd 16 december 2004
Intrekken ACN vanuit drums, gedateerd 22 maart 2005
Plaatsen afdruminstallatie, gedateerd 3 oktober 2006

Processing, aanvraag gedateerd 4 september 2006
Vergunningen

Meldingen
Produktie anorganische bromides, gedateerd 22 april 1994.
Productie natriumbromide / ammoniumbromide, gedateerd 28 augustus 2001
Cyanoethyllering, gedateerd 8 oktober 2004

Terugwinnen broomhoudende producten uit afval, aanvraag gedateerd 4 mei 2007
Vergunningen

Meldingen

* * De vergunningenstructuur wordt geleidelijk aangepast. Er zullen circa 6 hoofdvergunningen komen zodat het
beter mogelijk is om steeds delen van de totale vergunde situatie te herzien. Het eerste blok is de oude
vergunning. De overige blokken zijn conform de nieuwe opzet.

Alkylbromiden productie
Broomchemie is producent van gebromeerde producten. Eén van de productgroepen is die
van alkylbromiden. De productie van alkylbromiden is reeds geformaliseerd. Hierbij is het
algemene proces voor het vanuit verschillende alcoholen produceren van de bijbehorende
alkylbromiden geregeld. Omdat de range van mogelijke producten groot is, is er voor gekozen
om alleen de op dat moment geproduceerde producten op te nemen.
Deze melding heeft betrekking op enkele andere grondstoffen en eindproducten van twee
nieuwe alkylbromide processen. De processen zelf zijn identiek aan het reeds geformaliseerde
proces. De producten worden beiden toegepast in de farmaceutische industrie.
In principe wordt het zelfde proces gehanteerd als bij de andere alkylbromiden. Dit dient dan
ook niet nader toegelicht te worden. In deze melding wordt enkel nader ingegaan op de
specifieke stofeigenschappen van de nieuwe grondstoffen en producten. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een methodiek zoals die bij Broomchemie reeds gebruikt wordt voor introductie
van nieuwe grondstoffen. Deze methode is ook vastgelegd in de WM vergunning voor
blendings- en verpakkingsactiviteiten, gedateerd 13 januari 2004.
Voor de volgende stoffen is de methodiek toegepast:
• Pentanol
• Pentylbromide
• Hexaandiol
• Dibromohexaan

Onderzoek milieubelasting bij introductie nieuwe stof
Conform ECW05, 'Vergunningenbeheer Broomchemie'
Broomchemie beschikt over vergunning(en) om binnen randvoorwaarden nieuwe, niet eerder
in een vergunningaanvraag genoemde grond- of hulpstoffen in te zetten. Voor hiertoe
overgegaan kan worden dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar de milieubelasting
van de stof bij toepassing in het proces. Hierbij dient de relevante vergunning als
uitgangspunt te worden genomen. De stoffen die middels deze brief worden geformaliseerd,
zullen als grondstof worden ingezet in de alkylbromide productie of als product hierbij vrij
komen. De productie van alkylbromiden is geformaliseerd middels een WM melding van 11
augustus 2005. Omdat van het proces reeds een HAZOP is gedaan voor andere alkylbromiden
en de te formaliseren stoffen niet voor wijzigingen in het proces zorgen, is geen
veiligheidsstudie meer nodig. Wel zullen van de verschillende stoffen de karakteristieke
eigenschappen worden genoemd. Tevens zal per stof een link gelegd worden met het reeds
geformaliseerde alkylbromide proces.

I

1-pentanol

Deze stof wordt in bulk of drums aangeleverd. De chemiekaart van de stof is als bijlage
bijgevoegd. Indeling van 1-pentanol in een gevarenklasse zoals die in de vergunning worden
gehanteerd, levert op dat deze in LO.2 moet worden ingedeeld. Dit is het geval omdat de stof
brandbaar is. De stof is niet opgenomen op de Nederlandse prioritaire stoffenlijst.
Het volgende minimale voorzieningen niveau is dan van toepassing op basis van bijlage 7 van
de vergunningaanvraag.
Voorziening
Klasse
Stofemissie
Inertiseren
MRA toets
Gesloten systeem
Sprinkler

1-pentanol
LO.2
Ja
Nee
Ja
Ja

Pentylbromide
Deze stof is het product van de hydrobromering (reactie met HBr) van pentanol zoals die
standaard wordt uitgevoerd in het proces. Het product wordt in bulk of drums afgevoerd. De
MSDS van de stof is als bijlage bijgevoegd. Indeling van pentylbromide in een gevarenklasse
zoals die in de vergunning worden gehanteerd, levert op dat deze in LO.1 / LO.2 moet worden
ingedeeld. Dit is het geval omdat de stof brandbaar is en milieugevaarlijk. De stof is niet
opgenomen op de Nederlandse prioritaire stoffenlijst.
Het volgende minimale voorzieningen niveau is dan van toepassing op basis van bijlage 7 van
de vergunningaanvraag.

Voorziening
Klasse
Stofemissie
Inertiseren
MRA toets
Gesloten systeem
Sprinkler

Pentylbromide

LO.l/LO.2
Ja
Ja
Ja
Ja

Pentylbromide proces
Het belangrijkste gevaareigenschap van zowel de grondstof als het product is de
brandbaarheid. Echter, het proces en de installatie zijn ontworpen voor het werken met
brandbare stoffen. Ook bij de productie van propylbromide en butylbromide zijn zowel de
grondstoffen als de producten brandbaar.
Verder is pentylbromide als milieugevaarlijk aangemerkt zodat een MRA nodig is. De
verwerking van de stof gebeurd echter op installaties waarop het is toegestaan met
milieugevaarlijke stoffen te werken. Van deze installatie is reeds een MRA uitgevoerd. Het is
derhalve niet nodig een nieuwe MRA te maken. Dit in overeenstemming met de vergunning.

1,6-hexaandiol
Deze stof wordt in bulk (smelt). De chemiekaart van de stof is als bijlage bijgevoegd. Indeling
van 1,6 hexaandiol in een gevarenklasse zoals die in de vergunning worden gehanteerd, levert
op dat deze in LO.3 moet worden ingedeeld. De stof is niet geklasseerd en niet opgenomen
op de Nederlandse prioritaire stoffenlijst.
Het volgende minimale voorzieningen niveau is dan van toepassing op basis van bijlage 7 van
de vergunningaanvraag.
Voorziening
Klasse
Stofemissie
Inertiseren
MRA toets
Gesloten systeem
Sprinkler

1,6-hexaandiol
LO.3
Nee
Nee
Nee
Nee

1,6 dibromohexane
Deze stof is het product van de hydrobromering (reactie met HBr) van 1,6 hexaandiol zoals
die standaard wordt uitgevoerd in het proces alkylbromide proces. Het enige verschil met de
andere processen is dat bij dit proces sprake is van 2 'OH' groepen aan het molecuul. Behalve
dat er meer broom nodig zal zijn per molecuul (ander recept) is de reactie het zelfde. Het
product wordt in bulk of drums afgevoerd. De MSDS van de stof is als bijlage bijgevoegd.
Indeling van 1,6 dibromohexane in een gevarenklasse zoals die in de vergunning worden
gehanteerd, levert op dat deze in LO.3 moet worden ingedeeld. De stof is niet geklasseerd en
ook niet opgenomen op de Nederlandse prioritaire stoffenlijst.

Het volgende minimale voorzieningen niveau is dan van toepassing op basis van bijlage 7 van
de vergunningaanvraag.
Voorziening
Klasse
Stofemissie
Inertiseren
MRA toets
Gesloten systeem
Sprinkler

1,6 dibromohexane
LO.3
Nee
Nee
Nee
Nee

1,6-dibromohexaan proces
Het proces is identiek aan het proces van decylbromide. Er wordt gebruik gemaakt van een
gesloten installatie en inerte procescondities. De stofeigenschappen geven geen aanleiding tot
specifieke maatregelen. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande installatie.
Volledigheidshalve is in onderstaande tabel een overzicht weergegeven van de relevante
milieu en veiligheidsaspecten van de activiteit. De tabel heeft betrekking op de combinatie
van stoffen onder procescondities en is gebaseerd op de maatregelen zoals die in de melding
van 11 augustus 2005 zijn geformaliseerd.
Invloed ten opzichte van vergunning
De afzuiging van de apparatuur zal naar de Regenox of de
Broom Recovery Unit worden geleidt. Dit omdat de
organische damp de belangrijkste verontreiniging is. Geen van
de stoffen is opgenomen in de NER. Op basis van de analogie
Emissie naar lucht
met andere alkyls, worden de stoffen, totdat meer gegevens
beschikbaar zijn, vooralsnog ingedeeld in gO.3. Er zal geen
stofemissie optreden.
Met de grondstoffen zullen uitsluitend fysische handelingen
worden verricht waarbij geen water wordt gebruikt. Er zal dan
Emissie naar water
ook geen emissie naar water optreden.
Er zal gebruik gemaakt worden van een gesloten installatie.
Ook bij intrek- en afdrumpunten zal hier aandacht voor zijn.
Benodigde
Het streven is om grondstoffen in bulk aan te laten leveren.
emissiereducerende
Gezien de beperkte omvang van de productie zal dat niet altijd
technieken
mogelijk zijn.
Het proces is een bestaand proces waarvan reeds een HAZOP
is uitgevoerd. De nieuwe grondstoffen en producten zorgen
Risico's ten aanzien van
niet voor significante extra risico's die een nieuwe HAZOP
veiligheid
nodig maken. De maatregelen uit de reeds uitgevoerde studie
zijn ook onverkort op de nieuwe processen van toepassing.
Alle activiteiten met de stof vinden plaats boven
Risico's ten aanzien van
vloeistofkerende voorzieningen in een gesloten gebouw. Dit
bodemverontreiniging
in overeenstemming met de vergunning.
Het energieverbruik van de nieuwe processen wijkt niet af van
Energie
dat van de reeds bestaande.
Milieuaspect

Milieuaspect

Afval

Vervoer

Opslag

Invloed ten opzichte van vergunning
Eventuele verpakkingen van grondstoffen zullen als afval
worden afgevoerd. Het streven is echter om grondstoffen in
bulk aan te laten leveren. Gezien de beperkte omvang van de
productie zal dat niet altijd mogelijk zijn.
Verder kan er, net als bij de huidige productie, een beperkte
hoeveelheid filters vrij komen.
De product wordt in bulk of in drums afgevoerd. Het transport
kan zowel per vrachtwagen als per trein plaats vinden (modal
shift).
De aangevoerde grondstof en het product worden, binnen de
marges die er per gevarenklasse zijn, in het magazijn of loods
8 (CPR opslag) opgeslagen indien het stukgoed betreft. In
bulk zullen de containers op de containeropslag worden
geplaatst.
Voor pentylbromide wordt een opslagtemperatuur tussen
15°C en 25°C geadviseerd. Dit is te beschouwen als de
optimale temperatuur omdat dit onder het vlampunt is, maar
er is geen veiligheidsreden om strikt aan deze waarden te
houden. Broomchemie zal wel de stof wel als brandbaar
classificeren en in opslag voorzien waarbij direct zonlicht
(warmte) wordt afgeschermd om zoveel mogelijk te streven
naar temperaturen onder de 25°C.

Het inzetten van besproken stoffen resulteert niet in meer nadelige gevolgen voor het milieu
dan de reeds in de vergunning/melding opgenomen stoffen. Bij de introductie van de stoffen
zal in een instructie aan de operators expliciet gewezen worden op de gevaren van betreffende
stoffen. Tevens zal de MSDS ter beschikking worden gesteld.
De stoffenlijst van Broomchemie zal aangevuld worden met de stoffen uit deze melding.

CAS-nummer: [71-41-0]
prim-n-amylalcohol
n-pentylalcohol

1-PENTANOL
BELANGRIJKE GEGEVENS

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

138 KLEURLOZE VLOEISTOF MET TYPERENDE GEUR
-78 De damp mengt zich goed met lucht. Reageert heftig met oxidatiemiddelen met kans op brand en
explosie. Reageert heftig met alkalimetalen onder vorming van brandbaar gas (waterstof, zie alVlampunt, °C
33 daar).
Zelfontbrandingstemperatuur, °C
300
Explosiegrenzen, volume% in lucht 1,2 - 10,5 MAC-waarde1'
niet vastgesteld
Soortelijke geleiding, pS/m
2,6*107
Dampspanning in mbar bij 20°C
6 Geurwaarneming: Het is onbekend of bij geurwaarneming schadelijke effecten te verwachten zijn.
Relatieve dampdichtheid (lucht =1)
3,0 Wijze van opname/inademingsrisico: De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van de damp, door inademing van de aërosol, via de huid en door inslikken. Een voor de
Relatieve dichtheid bij 20°C van verzadigd
gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht zal door verdamping van deze stof bij ca. 20°C vrij
damp/luchtmengsel (lucht =1)
1,01 langzaam worden bereikt; bij vernevelen echter veel sneller.
Relatieve dichtheid (water = 1 )
0,8 Directe gevolgen: De stof werkt irriterend op de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. De stof
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
2,2 kan inwerken op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg verlaging van het bewustzijn. BlootstelLog P octanol/water
1,6 ling kan bij hoge concentraties tot bewusteloosheid leiden.2'
Gevolgen bij langdurige, herhaalde blootstelling: Contact met de huid kan door beschadiging
een eczeemachtige huidaandoening veroorzaken.
Kookpunt, °C
Smeltpunt, °C

Brutoformule:
Relatieve molecuulmassa

CsH12O
88,2

BLUSSTOFFEN

PREVENTIE

DIRECTE GEVAREN

Brand: brandgevaarlijk.
geen open vuur, geen vonken en niet roken.
Explosie: boven 33°C: damp met lucht explo- boven 33°C gesloten apparatuur, ventilatie, explosieveilige elektrische apparatuur.
sief.

SYMPTOMEN

poeder, A.F.F.F., schuim, koolzuur.
bij brand: tanks/vaten koel houden door spuiten
met water.

EERSTE HULP

PREVENTIE

VORMING VAN NEVEL VOORKOMEN!
Inademen: irritatie, keelpijn en hoesten, hoofd- ventilatie, ruimtelijke afzuiging, plaatselijke afpijn, sufheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, zuiging, ademhalingsbescherming (filtertype A).
dubbelzien.
handschoenen (butylrubber, neopreen).
Huid: irritatie, roodheid en pijn.
Ogen: irritatie, roodheid en pijn, tranenvloed, veiligheidsbril.
branderig gevoel.
Inslikken: irritatie van lippen, mond en keel,
maagkrampen, diarree, zie verder 'Inademen'.

NOODSITUATIE EN OPRUIMING

IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!
frisse lucht, rust en arts raadplegen.

verontreinigde kleding uittrekken en huid spoelen met veel water of douchen.
minimaal 15 minuten spoelen met water (evt.
contactlenzen verwijderen), dan naar (oog)arts
brengen.
mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en
direct spoedeisende medische hulp inzetten.

ETIKETTERING EN OPSLAG
Afleveringsetiket:

NOODSITUATIE: Acuut gezondheidsgevaar! Bij grotere hoeveelheden: gevarenzone ONMIDDELLIJK ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige waarschuwen!
Opruimen gemorst product: Draag handschoenen, laarzen, filtermasker met filtertype A en veiligheidsbril. Extra ventilatie.
Gemorst product indammen, zorgvuldig opzuigen (explosieveilige stofzuiger) en eventueel hergebruiken.
Restant opnemen in inert absorptiemiddel en dit zorgvuldig verzamelen en opslaan in vaten. Eventuele laatste resten verwijderen met water. Spoelwater afvoeren naar riool.
Vaten etiketteren en afvoeren volgens regionale regels.

Schadelijk
R: 10-20-37-66
S: (2)46
Nota C
Opslag: Brandveilig, gescheiden van oxidatiemiddelen en alkalimetalen.

Interventiewaarden: niet vastgesteld

OPMERKINGEN
In Duitsland wordt een MAK-waarde van 360 mg/m3 aangehouden. 2) Gebruik van alcoholische dranken versterkt de schadelijke (bedwelmende)
werking.

TREM-stofkaart: 30S1105-III; TREM-g roep ska art: 30GF1-III; ERIC-kaart: 3-05
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Veiligheidsinformatieblad
Volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG
Stand van:
Datum vorige uitgave:
1.

23.11.2003
18.11.1996

Identificatie van het produkt en het bedrijf
Identificatie van de stof of het preparaat
Artikelnummer:

801604

Produktnaam:

1-Broompentaan synthese kwaliteit

Gebruiksdoeleinde van de stof/mengsel
Synthese chemicalie
Bedrijfsnaam
Merck Schuchardt OHG * D-85662 Hohenbrunn * Duitsland *
tel: ++49 8102 802-0

Firma:

Telefoonnummer noodgevallen: Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 72112 *
Fax+49 6151 727780
2.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Synoniemen
Amylbromide, Pentylbromide
CAS-No.:
M:
Molecuulformule:
(Hill)

3.

110-53-2
151.05 g/mol
C5HuBr

EG-Nummer.:

Gevaren indentificatie
Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

4.

Eerstehulpmaatregelen
Na inhalatie: frisse lucht.
Na huidcontact: met ruim water afwassen. Verontreinigde kleding verwijderen.
Na oogcontact: open oogleden met ruim water uitspoelen. Oogarts waarschuwen.
Na inslikken: slachtoffer veel water laten drinken, laten braken, arts waarschuwen.

203-776-0

Merck Veiligheidsinformatieblad
Volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG
Artikelnummer:
Produktnaam:

5.

801604
1-Broompentaan synthese kwaliteit

Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen:
Water, CO2, schuim, poeder.
Speciale risico's:
Brandbaar. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan. Dampen
zwaarder dan lucht. In geval van brand mogelijk ontstaan van: Broomwaterstof.
Speciale beschermingsuitrusting voor brandbestrijding:
Niet in de gevaarlijke zone verblijven zonder onafhankelijke ademhalingsapparatuur.
Overige informatie:
Voorkom het binnendringen van bluswater in waterlopen of grondwater.

6.

Maatregelen bij ongewild vrijkomen
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Adem geen dampen/aerosolen in. In afgesloten ruimten voor toevoer van frisse lucht zorgen.
Milieu-beschermende maatregelen:
Niet in riolering laten geraken.
Procedures voor schoonmaken/absorptie:
Met vloeistofabsorberend materiaal, b.v. Chemizorb®, opnemen. Ter afvalverwerking aanbieden. Reinig
het getroffen oppervlak.

7.

Hantering en opslag
Hantering:
Maatregelen voor brand- en explosiebeveiliging:
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Maatregelen treffen om ontladingen van statische
electriciteit te voorkomen.
Opslag:
Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats verwijderd van ontsekingsbronnen en hitte.
Bij+15°Ctot+25°C.

8.

Blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming
Persoonlijke

beschermingsmiddelen:

Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid
gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met
de leverancier geregeld worden.
Bescherming van de
ademhalingswegen

benodigd indien dampen/aerosolen worden gevormd,

Bescherming van de ogen

benodigd

Merck Veiligheidsinformatieblad
Volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG
Artikelnummer:
Produktnaam:

801604
1-Broompentaan synthese kwaliteit

Bescherming van de handen

Bij vol contact:
Handschoen materiaal:
Dikte van de laag:
Doorbraaktijd:

Viton
0.70 mm
>480 Min

Bij sproei contact:

Handschoen materiaal:
Dikte van de laag:
Doorbraaktijd:

Nitrilrubber
0.40 mm
> 3 0 Min.

De te gebruiken beschermende handschoenen, moeten voldoen aan de
specificaties van EG regeling 89/686/EEG en de daaruit
voortkomende norm EN374, bij voorbeeld KCL 890 Vitoject® (volledig
contact), 730 Camatril® -Velours (spat contact). De bovengenoemde
doorbraak tijden, werden met materiaalproeven van de aanbevolen
handschoenen door KCL in laboratoriummetingen vlgs. EN374 onderzocht.
Deze aanbeveling heeft alleen betrekking op het in het
veilgheidsinformatieblad genoemde product, dat door ons geleverd wordt
voor de door ons aangegeven gebruiksdoeleinden. Wanneer het middel
wordt opgelost in of vermengd met andere substanties en onder
andere condities dan vermeld in EN374 neemt u dan svp contact op
met de leverancier van de CE-goedgekeurde handschoenen (b.v. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Aanwijzingen m.b.t. hygiëne:
Vervang vervuilde kleding. Toepassen van huidbeschermende crème aanbevolen. Gezicht en handen
wassen na het werken met de stof.

9.

Fysische en chemische eigenschappen
Voorkomen:
Kleur:
Geur:

vloeibaar
kleurloos
zoetig

pH waarde
bij H2O

(20 °C)

Smeltpunt
Kookpunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Vlampunt
Ontploffingsgrenzen
ondergrens
bovengrens

Dampdruk
Dichtheid
Oplosbaarheid in
water
ethanol
ether
log P(o/w)

6-8

-95

°C

130
'C
niet beschikbaar
30
°C
niet beschikbaar
niet beschikbaar
12

hPa

(20 "C)

1.22

g/cir

(20 °C)
(20 °C)

onoplosbaar
oplosbaar
oplosbaar

(20 -Q

3.25

Merck Veiligheidsinformatieblad
Volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG
Artikelnummer:
Produktnaam:

801604
1 -Broompentaan synthese kwaliteit

10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden
Verhitting.
Te vermijden stoffen
oxiderend middel
Gevaarlijke ontledingsprodukten
bij brand: Zie hoofdstuk 5.
Overige informatie
Bij verwarmen/verhitten vorming van giftige dampen/gassen.. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen.
11. Toxicologische informatie
Acute toxiciteit
Specifieke symptomen in dierstudies:
Test op huidirritatie (konijn): Irritatie.
Subacute tot chronische toxiciteit
Sensibilisatie:
Sensibilisatie test (cavia): negatief.
Bacteriële mutageniteit: Ames-test: negatief.
Mutageniteit (zoogdier cel test): chromosomen abberatie negatief.
Overige toxicologische informatie
Na huidcontact: Irritaties.
In het algemeen geldt voor alifatische gehalogeniseerde koolwaterstoffen het
volgende: systemisch effect: narcose, cardiovasculaire stoornissen. Toxisch werking op lever en
nieren.
Overige informatie
Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet uitgesloten worden. Het produkt moet gehanteerd
worden met de voor chemicaliën gebruikelijke voorzichtigheid.

Merck Veiligheidsinformatieblad
Volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG
Artikelnummer:
Produktnaam:

801604
1-Broompentaan synthese kwaliteit

12. Ecologische informatie
Biologische afbraak:
Biologische afbreekbaarheid: <10 % /28 d
Biologisch moeilijk afbreekbaar.
Gedrag in milieucompartimenten:
log P(o/w): 3.25
Een noemenswaardig potentieel van bio-accumulatie valt te verwachten (log P(o/w) >3).
Ecotoxische effecten:
Biologische effekten: Toxisch voor waterorganismen.
Dafnia EG 50 : 1.9 mg/l /48 h
Verdere milieugegevens:
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Niet in
drinkwatervoorraden, afvalwater of bodem laten emitteren!
13. Aandachtspunten voor verwijdering
Product:
Chemicaliën moeten met inachtneming van de desbetreffende nationale voorschriften afgevoerd worrden.
Onder www.retrologistik.de vindt u zowel de landen- en stofspecifieke informatie als de contact
partners.
Verpakking:
Verpakkingen van Merck-producten moeten met inachtneming van de geldende landspecifïeke voorschriften
afgevoerd worden of aan verpakkings terugname systemen overgelaten worden. Onder www.
retrologistik.de vindt u speciale informatie voor de desbetreffende nationale condities alsmede
aanpreekpartners.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Transport over land ADR, RID
UN 1993 ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. (1-BROMPENTAN),
3, III, Sondervorschrift 640: E
Transport via binnenvaart ADN, ADNR niet getest
Transport over zee IMDG, GGVSee
UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-BROMOPENTANE), 3, III
Ems
3-07
Luchttransport CAO, PAX
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-BROMOPENTANE), 3, UN 1993, III
De transportvoorschriften zijn geciteerd naar de internationale regelgevingen en in de vorm
zoals deze in Duitsland (GGVSE) wordt gehanteerd. Mogelijke nationale afwijkingen ter plaatse in
andere landen zijn hierin niet verwerkt.

Merck Veiligheidsinformatieblad
Volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG
Artikelnummer:
Produktnaam:

801604
1-Broompentaan synthese kwaliteit

15. Informatie met betrekking tot regelgeving

Etikettering volgens EG richtlijnen
Symbool:

Xi
N

Irriterend
Milieugevaarlijk

R-zinnen:

10-38-51/53

S-zinnen:

25-61

Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Vergiftig
voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
Aanraking met de ogen vermijden. Voorkom lozing in
het milieu. Vraag om speciale
instructies/veiligheidskaart.

Gereduceerde kenmerking (1999/45/EG,art. 10,4)
Symbool:

Xi
N
10

R-zinnen:
S-zinnen:

Irriterend
Milieugevaarlijk
Ontvlambaar.

16. Overige informatie

Reden voor wijziging
Hoofdstuk 15: verandering in etikettering.
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

5: Maatregelen bij brandbestrijding.
8: Persoonlijke beschermingsmiddelen.
9: veranderingen/aanvulling op fysisch/chemische parameters.
10: Stabiliteit en reactiviteit.
11: toxicologische informatie
12: ecologische informatie.

Algemene update.

Plaatselijke
vertegenwoordiging:
VWR International B.V. * Postbus 8198 * NL-1005 AD Amsterdam * Tel.: +31 (0) 20 4808 400 *
Fax: +31 (0) 20 4808 480, www.vwr.com
E. Merck Nederland B.V. * Postbus 8198 * NL-1005 AD Amsterdam * Tel.: +31 (0) 20 4808 400 *
Fax:+31 (0)20 4808 480
VWR International B.V. * Ceintuurbaan Nrd. 105 * 9301 NZ Roden * Tel.: +31 (0) 50 501 7700 *
Fax:+31 (0)50 501 2026
De informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens. Het beschrijft het
produkt met betrekking tot de geschikte veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. Het kan niet de
eigenschappen van het produkt garanderen.

1b 3
HO(CH2)6OH

CAS-nummer: [629-11-8]
1,6-dihydroxyhexaan
hexamethyleenglycol

1,6-HEXAANDIOL
BELANGRIJKE GEGEVENS

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Kookpunt, °C
Smeltpunl, °C
Vlampunt, °C
Zelfontbrandingstemperatuur, °C
Relatieve dampdichtheid (lucht =1)
Relatieve dichtheid (water = 1)
Oplosbaarheid in water, g/100 ml

Brutotormule:
Relatieve molecuulmassa

250 KLEURLOZE KRISTALLEN MET TYPERENDE GEUR
43 Stofexplosie mogelijk indien in fijn verdeelde vorm gemengd met lucht. Reageert heftig met oxidatiemiddelen.
101
320 MAC-waarde
niet vastgesteld
4,1
Geurwaarneming: Het is onbekend of bij geurwaarneming schadelijke effecten te verwachten zijn.
0,96 Wijze van opname/Inademingsrlsico: De stof kan worden opgenomen in het lichaam door ingoed ademing van de aërosol, door inademing van stofdeeltjes en door inslikken. Van deze stof zijn over
de snelheid waarmee een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan worden bereikt, onvoldoende gegevens bekend.
Directe gevolgen: De stof werkt irriterend op de ogen en de ademhalingsorganen. Blootstelling kan
bij hoge concentraties verlaging van het bewustzijn veroorzaken.
Gevolgen bij langdurige, herhaalde blootstelling: Contact met de huid kan door beschadiging
een eczeemachtige huidaandoening veroorzaken.

C6H14O2
118,2

PREVENTIE

DIRECTE GEVAREN

geen open vuur en niet roken.

Brand: brandbaar.

BLUSSTOFFEN
poeder, alcoholbestendig schuim, sproetstraat
water, koolzuur.

Explosie: fijn verdeeld stof met lucht explosief. stofafzetting voorkomen, gesloten systeem, stofexplosieveilige elektrische apparatuur en verlichting, aarden en de tijd nemen om de elektrostatische lading af te laten vloeien.

PREVENTIE

SYMPTOMEN
Inademen: hoesten, duizeligheid, hoofdpijn.

plaatselijke afzuiging of ademhalingsbescherming (filtertype P2).

Huid:

handschoenen (butylrubber, polyvinylalcohol).

Ogen: roodheid, pijn.

zuurbril.

EERSTE HULP
frisse lucht, rust en arts raadplegen.

minimaal 15 minuten spoelen met water (evt.
contactlenzen verwijderen), dan naar (oog)arts
brengen.
mond laten spoelen en arts raadplegen.

Inslikken: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken.

NOODSITUATIE EN OPRUIMING

ETIKETTERING EN OPSLAG
Afleveringsetiket: vraag leverancier

NOODSITUATIE: Kans op stofexplosie! Bij grotere hoeveelheden: gevarenzone ONMIDDELLIJK
ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige waarschuwen!
Opruimen gemorst product: Draag handschoenen, laarzen, fittermasker met filtertype P2 en zuurbril.
Gemorst product zorgvuldig opzuigen/opscheppen (explosieveilige stofzuiger) en eventueel hergebruiken.
Restant verwijderen met water. Spoelwater afvoeren naar riool.
Eventuele vaten etiketteren en afvoeren volgens regionale regels.
Opslag: Gescheiden van oxidatiemiddelen, ventilatie langs de vloer.
Interventiewaarden: niet vastgesteld

OPMERKINGEN
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1,6-Dibromohexane
DBH
Revisie: 4
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1. Identificatie van het materiaal en het bedrijf
Chemische naam

1,6-Dibromohexane

Synoniem(en)

Hexamethylene Dibromide, alpha, omega-dibromohexane, Hexane 1,6-dibromo-

Chemische formule

Br(CH2)eBr

CAS nummer

629-03-8

Geproduceerd door

Chemada Fine Chemicals Ltd.
Nir Itzhak, D.N. HaNegev 85455, Israël.
Tel: +972-8-9983421/2

Leverancier
- Voor Europa

Eurobrom bv.
Verrijn Stuart Laan 1, 2288 EK Rijswijk, Netherlands

Tel: +31 70 3408 408
-Voor de VS

Ameribrom, Inc.
2115 Linwood Avenue, Fort Lee, New Jersey 07024-5004, USA.

Tel: 201 242 6560
- Voor Japan

Bromokem (Far East) LTD.
Izurni Shinkawa Building, 7th floor, 5-18, 1-chome Shinkawa, Chuo-ku,
Tokyo 104-0033, Japan
Tel: 03-3552-1611

Telefoonnummer voor noodgevallen:
(+31) 115 689000
- Voor Europa
- Voor de VS

Chemtrec (800)424-9300

2. Samenstelling / informatie over bestanddelen
(Geen specificaties)

DBH

1,6-Dibromohexane
Chemada Fine Chemicals Ltd., Nir Itzhak, D.N.HaNegev 85455, Israël
Page 1 of 7

Bestanddelen
CAS
1,6-Dibromohexane
629-03-8

Gewicht %
98% min

Gerapporteerd in
EINECS nr.
211-067-2

Indeling

EG index nr.:

Xn; R20/22
Xi; R36/37/38

Geen

Dit materiaal is voornamelijk bestemd voor gebruik als tussenprodukt in de farmaceutische en andere lichte chemische
industrieën. Het gebruik ervan is echter niet beperkt tot deze categorieën.

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Belangrijke gevaren

NFPA Gradering (Schaal 0-4)
- Gezondheid
- Brand
- Reactiviteit

Schadelijk bij inslikken.
Kan irritant voor de ogen, de huid en slijmvliezen zijn

1
1
0

4. Eerste Hulp maatregelen
Oogcontact

Houd de oogleden open en spoel de ogen onmiddellijk tenminste 20 minuten lang met
veel water schoon. Roep onmiddellijk medische hulp in.

Huidcontact

Verwijder de besmette kleding. Was de huid tenminste 15 minuten lang zorgvuldig met
een zachte zeep en veel water. Was de kleding voor hergebruik.

Inademing

In geval van inademing, breng de persoon in de frisse lucht.
Houd hem rustig en warm. Pas indien nodig kunstmatige ademhaling toe en roep
onmiddellijk medische hulp in.

Inname

Geen braken opwekken
Bij inwendig gebruik, was de mond zorgvuldig met veel water en geef water te
drinken. Roep onmiddellijk medische hulp in.
LET OP: geef aan een bewusteloos persoon niets te drinken.
Na hanteren, wassen vóór eten, drinken or rok

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Vlampunt

110°C

Brandbare/Explosie grenzen
-Lager (% vol)
-Hoger (% vol)

niet bepaald
niet bepaald

DBH

1,6-Dibromohexane
Chemada Fine Chemicals Ltd., Nir Itzhak, D.N.HaNegev 85455, Israël
Page 2 of 7

Zelfontbrandingstemperatuur

Niet beschikbaar

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxyde, droge chemische middelen, schuim, verstoven
water (mist).

Procedure bij brand

Brandbestrijders moeten geheel beschermende kleding en
onafhankelijk ademhalingsapparatuur met een positieve druk
dragen. Koeltanks met sproeiwater

Ongewone brand- en ontploffingsgevaren

Wanneer het wordt verwarmd tot er ontbinding ontstaat, kan
er giftige en agressieve damp van Carbon Dioxide, Carbon
Monoxide enHydrogen Bromide vrijkomen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
PREPARAAT
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Gebruik erkende respirator, chemische veiligheidsbril, PVC handschoenen, laarzen en
beschermende kleding.

Reinigingsmethoden

Absorbeer op zand of vermiculiet en plaats het in een gesloten tank voor vernietiging.
Ventileer het gebied en spoel dit goed schoon na het verwijderen van het materiaal.

7. Behandeling en opslag
Hantering

Behandel in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures

Opslag

Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING
Blootstellingslimieten :
Bestanddelen
CAS
1,6-Dibromohexane
629-03-8

Technische maatregelen

Gewicht %

ACGIH - TLV

98% min

niet bepaald

Mechanische ventilatie is aanbevolen. Gebruik een lokaal afzuigapparaat bij de bron
van de damp

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
- Bescherming van de ademhaling Ademhalingstoestel met patroon dat bescherming biedt tegen zuur gas - organische
damp of onafhankelijk ademhalingsapparatuur. Voor kortstondige blootstelling aan
lage concentraties is een goedgekeurde combinatie van een zuur gas - organische
damp gasmasker geschikt.

1,6-Dibromohexane

DBH
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