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1. Stof-/bereidings- en firmabenaming 

 

Productbenaming: TESTTINTEN (art. nr. 40.60�.0) 
 TESTSTIFTEN (art. nr. 40.451�.0) 
Gebruik van de stof: Berekening van de oppervlaktespanning en 

oppervlaktereinheid van vaste lichamen, zoals 
folies uit kunststof en vormdelen van deze 
werkstoffen 

 
REACH 01-2119539582-35-XXXX (2-methyl-2,4-

pentaandiol) 
 01-2119457857-21-XXXX (di-ethyleenglycol) 

 
CAS-nr.: 107415 (2-methyl-2,4-pentaandiol) 
 111466 (di-ethyleenglycol)   
 
Fabrikant / leverancier: arcotest GmbH 
 Rotweg 25, D-71297 Mönsheim 
 De heer Christian Müller 
 Tel:  0049 (0) 7044 902270 
 Fax: 0049 (0) 7044 902269 
  
 

2. Mogelijke gevaren 
 

Rangschikking van het mengsel (Verordening (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Irritatie van de ogen, categorie 2 H 319 
Irriterend effect op de huid, categorie 2 H 315 
Acute toxiciteit, categorie 4, oraal H 302 
 
Rangschikking (67/548/ EEG of 1999/45/EG: 
Xn; R22  
Xi; R36/38 
 
De volledige inhoud van de hier genoemde R-regels vindt u in paragraaf 16. 
 
Kenmerkingselementen 
Kenmerking (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008): 
 

Gevarenicoontjes 
 

 
 

Signaalwoord:    Let op 
 

Gevarenaanwijzingen 
H302: Gezondheidsschadelijk bij inslikken 
H315: Veroorzaakt huidirritatie 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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Veiligheidsaanwijzingen 
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. 
P301 + P312: BIJ INSLIKKEN: Bij onwel zijn arts raadplegen. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten lang voorzichtig met water 
spoelen. Indien mogelijk, voorhanden zijnde contactlenzen verwijderen. Doorgaan met spoelen. 

 
Kenmerking (67/548/ EWG of 1999/45/EG: 
Symbol(en)  Xi  irriterend 
    Xn   schadelijk voor de gezondheid 
 
Andere gevaren 
Niet bekend. 

 
 

3. Samenstelling / gegevens over bestanddelen 
 

Benaming Formule % CAS-nr. INDEX-nr. EG-nr. MG 
g/mol 

2-methyl-2,4-
pentaandiol  

C6H14O2 3-90 107-41-5 603-053-00-3 203-489-0 118,17 

Di-
ethyleenglycol 

Synoniem: 2,2’-
oxydiethanol 

(HOCH2CH2)2O 
C4H10O3 (Hill)    

10-97 111-46-6 603-140-00-6 203-872-2 106,12 
 

 
Bereiding uit organische oplosmiddelen en kleurgevende bestanddelen (0,2 %). 
 
 

4. Eerste hulp bij ongevallen 
 

Beschrijving van de maatregelen voor de eerste hulp bij ongevallen: 
Bij inandeming: Aan de frisse lucht brengen. 
Na contact met de huid: Met veel water afwassen. Vervuilde kleding verwijderen. 
Na contact met de ogen: Met veel water afwassen. Onmiddellijk een arts roepen. 
Na inslikken: Onmiddellijk water laten drinken (maximum 2 drinkglazen). Later 

toediening van: actieve kool (20-40 g in 10 %iger Aufschwemmung). 
Een arts raadplegen. 

 
Belangrijkste acute of vertraagd optredende symptomen en werkingen: 
Irriterende effecten, hoesten, ademnood, duizeligheid, bewusteloosheid, hoofdpijn, krampen, 
maag-darmklachten, misselijkheid, braken. 
 
Aanwijzingen voor de onmiddellijke hulp van een arts of een speciale behandeling: 
Geen informatie beschikbaar. 

 
 

5. Maatregelen voor de brandbestrijding 
 

Passende blusmiddelen: 
water, kooldioxide (CO2 ), schuim, bluspoeder    
 
Niet passende blusmiddelen: 
Voor dit mengsel bestaan geen beperkingen inzake blusmiddelen. 
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Bijzondere, van het mengsel uitgaande gevaren: 
Brandbare stof, dampen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de grond uit. 
Bij sterke opwarming zijn explosiegevaarlijke mengsels met lucht mogelijk.  
In geval van brand vorming van gevaarlijke brandgassen of dampen mogelijk. 
In geval van brand vorming van gevaarlijke brandgassen en dampen mogelijk. Koolmonoxide en 
kooldioxide. 
 
Bijzondere beschermingsuitrusting voor de brandbestrijding: 
Verblijf in de gevarenzone alleen met circulatieoucht-onafhankelijk ademhalingstoestel. Contact 
met de huid vermijden door een veiligheidsafstand aan te houden of door passende 
beschermingskleding te dragen. 
 
Bijkomende informatie: 
Gesloten reservoirs in de buurt van de brandhaard met watersproeinevel koelen. Ontwijkende 
dampen met water bestrijden. 
Bluswater niet in oppervlaktewater of grondwatersysteem laten lopen. 
 
 

6. Maatregelen bij onvrijwillige vrijzetting 
 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusringen en in noodgevallen toe te passen 
procedures, aanwijzingen voor noodgevallen geschoold personeel: 
Dampen/aerosol niet inademen. Contact met de stof vermijden. Voor passende verluchting zorgen. 
De gevarenzone ontruimen, te werk gaan volgens het noodplan, beroep doen op deskundigen. 
 
Aanwijzingen voor inzetkrachten: Beschermingsuitrusting: zie paragraaf 8 
 
Maatregelen voor de bescherming van het milieu: 
Niet in de riolering laten lopen. Explosiegevaar. 
 
Methoden en materiaal voor tegenhouden en reiniging: 
Riolering afdichten. Opvangen, indijken en wegpompen. 
Op mogelijke materiaalbeperkingen letten! (Instructies in paragraaf 7 resp. 10) 
Met vloeistofbindend materiaal, bijvoorbeeld Chemizorb®  opnemen. Met afval verwijderen. 
Nareiniging. 
 
Verwijzing naar andere paragrafen 
Aanwijzingen voor de afvalverwijdering, zie paragraaf 13 
 
 

7. Handling en opslag 
 

Beschermingsmaatregelen voor een zekere omgang 
Aerosolvorming voorkomen. Reservoirs stevig gesloten houden 
 
Voorwaarden voor een veilige opslag rekening houdend met onverdraagzaamheden 
Stevig gesloten. 
Opslaan bij +15 °C tot +25 °C. 
 
Specifieke toepassingen 
Behalve in de in paragraaf 1 genoemden toepassingen zijn geen verdere specifieke toepassingen 
voorzien. 
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8. Beperking en controle van de blootstelling / persoonlijke beschermingsuitrusting 
 

Te controleren parameters 
Bestanddelen met werkvloerspecifieke, te controleren grenswaarden 
 
TRGS 900 
Naam: Di-ethyleenglycol  

     Waarde (AGW):                        Langetermijnwaarde: 44 mg/m³, 10 ml/m³, 4(II); DFG, Y,11 
     DNEL-waarden:     Arbeider: 106 mg/kg (dermaal); 60 mg/m³ ( inhalatief) 
       Verbruiker: 53 mg/kg (dermaal); 12 mg/m³ ( inhalatief)      
      PNEC-waarden:    1,53 (grond); 199,5 mg/l (zuiveringsinstallaties); 1 mg/l (zeewater);  

20,9 mg/kg (zoetwatersediment); 10 mg/l (zoet water); 10 mg/l  
(sporadische vrijkoming) 

        
 Een risico voor de vruchtbeschadiging hoeft bij naleving van de 

werkvloerspecifieke grenswaarde (AGW) en de biologische 
grenswaarde niet gevreesd te worden. 

 
Aanbevolen controlemethoden: 
De methode voor de meting van de atmosfeer op de werkvloer moet overeenstemmen met de 
algemene eisen van DIN EN 482 en DIN 689. 
 
Beperking en controle van de blootstelling 
Technische beschermingsmaatregelen en de toepassing van passende werkprocedures hebben 
voorrang op het gebruik van een persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie paragraaf / 
 
Individuele beschermingsmaatregelen: 
Lichaamsbeschermingsmiddelen moeten gekozen worden afhankelijk van de concentratie en de 
hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de werkvloer. De chemicaliënbestendigheid van de 
beschermingsmiddelen moeten met hun leveranciers afgestemd worden. 
 
Omdat in de regel met zeer geringe hoeveelheden gewerkt wordt, bestaat bij een zorgvuldig en 
doelmatig gebruik door aanbrenging met penseel of stift, zolang een contact met de huid uit te 
sluiten is, minder de noodzaak voor een persoonlijke beschermingsuituitrusting, behalve een 
passende handbescherming. Preventieve huidbescherming door speciale 
huidbeschermingscrèmes is aan te bevelen. 

 
Hygiënemaatregelen: 
Vervuilde kleding onmiddellijk vervangen. Preventieve handbescherming: Na het einde van de 
werken handen en gezicht wassen.  
 
Bescherming van de ogen: Beschermingsbril 
 
Bescherming van de handen: Bij volledig contact: 
 Handbeschermingsmateriaal: Nitrielrubber, laagdikte 0,50 mm,  

> 480m penetratietijd 
 Bij spatcontact 
 Handbeschermingsmateriaal nitrielrubber, laagdikte 0,50 mm,  

> 480m penetratietijd 
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De te gebruiken beschermingshandschoenen moeten de specificaties van de EG-richtlijn  
89/686/EWG en de daaruit resulterende norm EN374 vervullen, bijvoorbeeld KCL 706 Lapren®  
(volledig contact), KCL 741 Dermatril® L (spatcontact). 
De hierboven vermelde penetratietijden werden met materiaalstalen van de aanbevolen 
handbeschermingstypes tijdens metingen in labos van KCL volgens EN374 berekend. 
Deze aanbeveling geldt alleen voor het in de veiligheidsfiche genoemde product, dat door ons 
geleverd wordt en voor het door ons aangegeven gebruiksdoel. Bij oplossing in of bij menging met 
andere stoffen en bij van EN374 afwijkende voorwaarden, moet u zich tot de leveranciers van CE-
goedgekeurde handschoenen wenden (bijvoorbeeld KCL GmbH, D-36124 Eichenzell). 
 
Ademhalingsbescherming: Noodzakelijk wanneer dampen/aërosol optreden. 
   Aanbevolen filtertype: Filter A 
De ondernemer moet ervoor zorgen dat onderhoud, reiniging en controle van 
ademhalingstoestellen volgens de gebruikersinformatie van de fabrikant uitgevoerd en 
gedocumenteerd wordt. 
 
Beperking en controle van de blootstelling aan het milieu: 
Niet in de riolering laten lopen. 
 
 

9. Natuurlijke en chemische eigenschappen 
 
Vorm: vloeibaar 
Kleur: rozerood 
Geur: bijna geurloos 
Geurdrempel: geen informatie beschikbaar 
pH-waarde: (20 °C) 6-8 bij 200 g/l 
Smeltpunt: volgens rangschikking, tussen -40 tot 10 °C (DIN 51583) 
Kookpunt/kooktraject: volgens rangschikking tussen 196 en 252 °C bij 1013 hPa (DIN 

53171) 
Vlampunt: tussen 93 en 135 °C c.c. (DIN 51758) 
Verdampingssnelheid: geen informatie beschikbaar 
Ontvlambaarheid, vast, gasvormig): geen informatie beschikbaar 
Onderste explosiegrens: tussen 0,7 en. 1 vol% 
Bovenste explosiegrens: tussen 9,9 en 22 vol% 
Dampdruk: (20 °C): tussen 0,013 en 0,07 hPa 
Relatieve dampdichtheid: 4 
Dichtheid: (20 °C) tussen 0,92 en 1,12 g/cm

3
 (DIN 51757) 

Oplosbaarheid: geen gegevens beschikbaar 
Wateroplosbaarheid: (20°C) oplosbaar 
Verdelingscoëfficiënt; n log Pow: -1,98 tot 0,58 (25 °C) 
Octanol/water methode: (IUCLID) 
 (Lit.) Een bioaccumulatie is niet te verwachten (log Pow <1) 
Zelfontvlambaarheidstemperatuur: geen informatie beschikbaar 
Ontbindingstemperatuur: geen informatie beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch: (20 °C) 36 – 42 mPa. S 
Explosieve eigenschappen: geen informatie beschikbaar 
Oxiderende eigenschappen: geen informatie beschikbaar 
Organische oplosmiddelen: 100,0 %  
VOC (EU) 100,00 % 
Andere gevaren: 
Ontvlammingstemperatuur: tussen 230 en 425 °C (DIN 51794)  
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
 

Reactiviteit: Bij sterke opwarming zijn explosiegevaarlijke mengsels met lucht 
mogelijk. 

Chemische stabiliteit: Het product is onder normale omgevingsvoorwaarden 
(kamertemperatuur) chemisch stabiel. 

Mogelijke gevaarlijke reactie: Hevige reacties mogelijk met: 
 mineraalzuren, sterke oxidatiemiddelen 
Te vermijden voorwaarden: Sterke opwarming. Als kritiek moet een waarde vanaf ongeveer 15 

Kelvin onder het vlampunt beschouwd worden. 
Onverenigbare materialen: Zink, oxidatiemiddel, zuren 
Gevaarlijke ontbindingsprod.: Geen informatie beschikbaar 
 
 

11. Toxicologische gegevens 
 

Acute toxiciteit di-ethyleenglycol  
oraal:  LD50 rat: Dosis 12565 mg/kg  
 LDLO mens: Dosis 1120 mg/kg  
dermaal: LD50 Konijn: Dosis 11890 mg/kg  
 
Acute toxiciteit 2-methyl-2,4-pentaandiol: 
oraal:  LD50 rat: Dosis 3692 mg/kg (IUCLID); resorptie 
inhalatief:  symptomen: slijmvliesirritaties, hoesten, ademnood  
dermaal: LD50 Konijn: Dosis 8000 mg/kg (RTECS); 
 
Huidirritatie di-ethyleenglycol (konijn):   Geen irritatie. 
Huidirritatie 2-methyl-2,4-pentaandiol (konijn):  Irritaties (IUCLID) 
Oogirritatie di-ethyleenglycol (konijn):   Geen irritaties 
Oogirritatie 2-methyl-2,4-pentaandiol (konijn):  Veroorzaakt ernstige oogirritatie (IUCLID) 
Sensibiliseringstest di-ethyleenglycol (cavia.):  negatief 
Gentoxiciteit in vitro di-ethyleenglycol   Ames test: negatief (IUCLID) 
Gentoxiciteit in vitro 2-methyl-2,4-pentaandiol  Ames test: negatief (IUCLID) 
 
CMR-werkingen 
Geen informatie beschikbaar. 

  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling: 
Het mengsel is niet gerangschikt als doelorgaantoxisch, eenmalige blootstelling. 
 
Specifieke doelorgaantoxiciteit  herhaaldelijke blootstelling: 
Het mengsel is niet gerangschikt als doelorgaantoxisch, herhaaldelijjke blootstelling. 
 
Aspiratiegevaar: Geen rangschikking met betrekking tot aspiratietoxiciteit 
  
Bijkomende informatie 
Systemische werkingen: Na resorptie van grote hoeveelheden: vermoeidheid, ZNS-storingen, 
hoofdpijn, duizeligheid, krampen, bewusteloosheid, daling van de bloeddruk, tachycardie 
 
Andere gegevens:  
De bij de omgang met chemicaliën gangbare voorzorgsmaatregelen naleven. 
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12. Milieuspecifieke informatie 
 

Ecotoxiciteit 
Di-ethyleenglycol: 
  Vistoxiciteit: 75200mg/l/96 h (Pimephales promelas)  
  Daphniatoxiciteit: EC50 Daphnia magna: >10000 mg/l /24 h  
  Algentoxiciteit: NOEC Scenedesmus quadricauda: 2700 mg/l /8 d (lit) 
 
2-methyl-2,4-pentaandiol: 
  Vistoxiciteit: LC50 Gambusia affinis: >8.510 mg/l/ 96 h (IUCLID) 
  Daphniatoxiciteit: EC50 Daphnia magna: 3200 mg/l /48 h (IUCLID) 
  Bacteriëntoxiciteit: EC50 Photobacterium phosphoreum: 3070 mg/l 5 min (IUCLID) 
Persistentie en afbreekbaarheid: 
Biologische afbreekbaarheid: Di-ethyleenglycol:  

>91,8% / 28 d   
2-methyl-2,4-pentaandiol:  
>70%/ 28 d (OECD 302 B)  
Resultaat: goed elimineerbaar (DOC-afname >70%) 
 

Ratio BOD/ThBOD (BSB5):    1,3 – 10 %) (Lit) 
Ratio COD/ThBOD:     99 % (Lit) 
Theoretische zuurstofbehoefte (ThSB): 1510 mg/g (Lit) 
 
Bioaccumulatiepotentieel 
Verdelingscoëfficiënt; n-Octanol / water 
Di-ethyleenglycol:   log Pow < 4  
2-methyl-2,4-pentaandiol:  log Pow: 0,58 (berekend) 
Een bioaccumulatie is niet te verwachten (log Pow<1) 
 
Mobiliteit in de grond: 
geen informatie beschikbaar 
 
Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling 
Een PBT/vPvB beoordeling is niet beschikbaar, omdat geen chemische veiligheidsbeoordeling 
noodzakelijk is / niet werd uitgevoerd. 
 
Andere schadelijke werkingen 
Andere ecologische aanwijzingen 
Niet in waterlopen, afvalwater of de grond laten stromen! 

 
 

13. Aanwijzingen voor de afvalverwerking 
 

Methoden voor de afvalverwerking 
Productresten moeten met naleving van de afvalrichtlijn 2008/98/EG en de nationale en regionale 
voorschriften verwijderd worden. 
Chemicaliën in originele reservoirs laten. Niet met ander afval mengen. Ongereinigde reservoirs 
moeten volgens het product behandeld worden. 
 
Gebruik het adres om contact op te nemen in geval van vragne. 

 
 

14. Aanwijzingen voor het transport 
 

Geen gevaarlijk materiaal in de zin van de transportvoorschriften van ADR/RID, ADN, IATA,IMDG 
Transport in bulk conform bijlage II van MARPOL-overeenkomst 73/78 en conform IBC-code: 
Niet relevant. 
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15. Wettelijke voorschriften 
 

Voorschriften over veiligheid, gezondheids- en milieubescherming/specifieke rechtsvoorschriften 
voor het mengsel: 
 
EU voorschriften 
Storingverordening: 96/82/EC   
 De richtlijn 96/82/EC is niet van toepassing 
Tewerkstellingsbeperking: Tewerkstellingsbeperkingen volgens de wet inzake de bescherming 

van jongerenwerk (94/33/EG) naleven. 
 Tewerkstellingsbeperkingen volgens de verordening en de richtlijn 

inzake moederbescherming (EG 92/85/EWG) voor zwangende of 
borstvoeding gevende vrouwen naleven. 

Nationale voorschriften:  
Opslagklasse VCI: 10 Brandbare vloeistoffen, voor zover niet opslagklasse 3 
 
Watergevarenklasse: WGK 1 zwak watergevaarlijk 
 
Infoblad BG chemie: M017 Oplosmiddelen 
 M004 Irriterende stoffen/bijtende stoffen 
 M050 Werken met gevaarlijke stoffen 
 
Technische handleiding lucht: 
Klasse NC aandeel 100% 
 
Stofveiligheidsbeoordeling: 
Voor dit product werd geen stofveiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

 
 

16. Andere informatie 
 

Volledige tekst van de gevarenaanwijzingen in paragraaf 2 en 3. 
H302: Gezondheidsschadelijk bij inslikken 
H315: Veroorzaakt huidirritatie 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 
Volledige tekst van de in hoofdstuk 2 en 3 vermelde R-zinnen. 
R-zinnen   22  Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. 
    36/38  Irriteert de ogen en de huid. 
 
Scholingaanwijzingen. 
Voor passende informatie, aanwijzingen en opleiding van de gebruikers zorgen. 

 
De in dit blad vermelde gevaren voor de gezondheid kunnen bij een ongeschikt en nalatig gebruik 
van grotere hoeveelheden van het product en bij niet-naleving van de beschermings- en 
hygiënemaatregelen optreden. Omdat echter bij een meting van de oppervlaktespanning slechts 
enkele milligram gebruikt worden en deze metingen niet continu, maar in afstanden van een of 
zelfs meerdere uren plaatsvinden, kan men praktisch, bij correct gebruik en bij naleving van de 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (daarbij horen een goede verluchting en passende 
handbescherming) van een uitsluiting van een gezondheidsschade uitgaan. 
 
Informatieverstrekkende instantie:  Tel: 0049 7044 902270  Fax: 0049 7044 902269 
       info@arcotest.info 

 

De opgaven berusten op de huidige stand van onze kennis en dienen om het product met het oog op 
de te treffen voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid te beschrijven. Zij bieden geen garantie voor 
eigenschappen van het beschreven product. 
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