ACETON
Synoniemen

IDENTIFICATIE VAN DE STOF
: propanon | propaan-2-on

Formule
EC-nummer
UN-nummer

: C3H6O
: 200-662-2
: 1090

CAS-nummer
EG-catalogusnummer
BIG-nummer

: 67-64-1
: 606-001-00-8
: 10001

3
1

0

GEVAREN
DSD
E ke ering volgens Richtlijn 2008/58/EG (30ste aanpassing van Richtlijn
67/548/EEG)

R11
R36
R66
R67

Licht ontvlambaar
Irriterend voor de ogen
Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken

CLP
Indeling en etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 – Bijlage VI en
na evaluatie van beschikbare testdata

Gevaar
Signaalwoord:
H225
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten
huid veroorzaken.

GEVAARLIJKE ONTBINDINGSPRODUCTEN / REACTIES
Bij verbranding: vorming van CO en CO2. Reageert heftig tot explosief met vele verbindingen. Bij langdurige opslag: o.i.v. licht: vorming van
schadelijke gassen/dampen. Reageert heftig met (sterke) oxidantia: peroxidevorming met verhoogde kans op brand/explosie.

PERSOONLIJKE BESCHERMING
Gasmasker met ﬁltertype A bij conc. in de lucht >
blootstellingsgrenswaarde
Materiaal beschermkleding
butylrubber
tetrafluorethyleen

EERSTEHULPMAATREGELEN
Inademing: Breng het slachtoﬀer in de frisse lucht. Bij
ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen.
Contact met de huid: Onmiddellijk met veel water spoelen.
Gebruik van zeep toegestaan. Geen (chemisch)
neutralisa emiddel gebruiken. Kleding verwijderen vóór
spoelen. Slachtoﬀer naar arts brengen als irrita e aanhoudt.
Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen.
Geen neutralisa emiddel gebruiken. Slachtoﬀer naar oogarts
brengen als irrita e aanhoudt.

Handschoenen
Nauwaansluitende bril
Hoofd-/halsbescherming
Beschermkleding

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen: Bij voorkeur: alcoholbestendig
schuim. Verneveld water. Polyvalent schuim. BC-poeder.
Koolzuur.
Niet geschikte blusmiddelen: (VOLLE straal) water niet eﬀec ef
als blusm iddel.
Speciﬁeke risico's: Kan ontsteken door vonken. Verspreiden
van gas/damp langs de grond: ontstekingskans.
Speciﬁeke methoden: Bij verhi ng/verbranding:
ademluch oestel.

Bij inslikken: Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na
Algemeen advies: Binnendringen in riool verhinderen.
inname: veel water laten drinken. Geen melk/olie laten drinken.
Niet laten braken. Medicinale houtskool toedienen.
An gifcentrum raadplegen (www.big.be/an gif.htm). Indien men
zich onwel voelt: m edische dienst/arts raadplegen. Bij inname
van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis. Arts:
maagspoeling.

ARBEIDSGRENSWAARDEN
België: Aceton
Tijdsgewogen
500 ppm
1210 mg/m³

Nederland: Aceton

Kortetijdswaarde
1000 ppm
2420 mg/m³

Tijdsgewogen
501 ppm (Wettelijk)
1210 mg/m³ (Wettelijk)

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Verschijningsvorm
Kleur
Geur
Kookpunt
Dynamische viscositeit
Smeltpunt
Dampdruk (20°C)
Dampdruk (50°C)
Relatieve dichtheid
Vlampunt
Explosiegrenzen
Zelfontbrandingstemperatuur
Oplosbaarheid in water
Log Kow
Reukgrens
Verzadigingsconcentratie
Moleculaire massa

: Gas
: Kleurloos
: Aromatische geur
: Fruitige geur
: 56 °C
: 0.00033 Pa.s
: -95 °C
: 247 hPa
: 828 hPa
: 0.79
: -18 °C
: 2 - 12.8 vol %
: 60 - 310 g/m³
: 465 °C
: Volledig
: -0.24
: 306 - 653 ppm
: 737 - 1574 mg/m³
: 589 g/m³
: 58.08 g/mol

USA: Acetone

Kortetijdswaarde
1002 ppm (Wettelijk)
2420 mg/m³ (Wettelijk)

Tijdsgewogen
500 ppm

Kortetijdswaarde
750 ppm

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit
Inademing: BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES:
Zwaktegevoel. Irrita e luchtwegen. M isselijkheid. Braken.
Hoofdpijn. Depressie centraal zenuwstelsel. Duizeligheid.
Bedwelming. Opgewonden/rusteloos. Dronken gevoel.
Gestoord reac evermogen. Ademhalingsmoeilijkheden. LC50
inhala e (rat): 71 mg/l. LC50 inhala e (rat): 30000 ppm. LC50
inhala e (rat): 76 mg/l.
Contact met huid: NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/CONTACT:
Droge huid. Gebarsten huid. LD50 derm aal (konijn): 20000
mg/kg.
Contact met de ogen: Irrita e van het oogweefsel.
Bij inslikken: Droge keel/keelpijn. Kans op
aspira epneumonie. Zelfde symptomen als na inademing. NA
INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Irrita e maagdarmslijmvliezen. Veranderingen in bloedbeeld of sam enstelling. Urinedebietwijzigingen.
Nierweefselaantas ng. Vergro ng/aantas ng lever. LD50
oraal (rat): 5800 mg/kg.
Chronische toxiciteit
Risico voor ongeboren vrucht onduidelijk. Geen cumulatieve
werking.

HANTERING, OPSLAG EN MORSEN
Hantering: In orde met de we elijke normen. Verontreinigde kleding onmiddellijk ui rekken. Verontreinigde kleding reinigen.
Niet gereinigde, ledige containers behandelen als volle. Installa e zorgvuldig reinigen/drogen vóór ingebruikname. Afval niet in
de gootsteen lozen. Niet met perslucht overpompen. Langdurig en herhaald contact met de huid vermijden. Verpakking goed
gesloten houden.
Technische maatregelen / Voorzorgsmaatregelen: Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlich ng gebruiken. Maatregelen
treﬀen tegen elektrosta sche opladingen. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen/vonken. Regelma g concentra e in de lucht meten. Werken onder plaatselijke afzuiging/ven la e.
Opslag: BIJZONDERE EISEN: afsluitbaar, met drukaﬂaatven el, zuiver, niet lichtdoorlatend, correct geë ke eerd, beantwoorden
aan de we elijke normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder. Op een koele plaats bewaren. Beschermen tegen
directe zonnestralen. Op een droge plaats bewaren. Op een donkere plaats bewaren. Ven la e langs de vloer. Brandveilig
lokaal. Automa sche blusinstalla e voorzien. Opvangkuip voorzien. Reservoir van aarding voorzien. PRODUCT VERWIJDERD
HOUDEN VAN: warmtebronnen. ontstekingsbronnen. PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: oxida emiddelen, reduc emiddelen,
(sterke) zuren, (sterke) basen, halogenen, aminen.
Maatregelen bij morsen: Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten.
Morsvloeistof indammen. Verdamping trachten te beperken. Concentra e van het explosief gas/luchtmengsel meten.
Verdunnen/verdringen van brandbaar gas/damp met watergordijn. Apparatuur/recipiënten aarden. Niet met perslucht
overpompen. Morsvloeistof absorberen in inert absorp emiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet. Geabsorbeerd product
opscheppen in afsluitbare vaten. Gemorst product niet terug in oorspronkelijke verpakking. Morsstof/restant zorgvuldig
verzamelen. Tanks na beschadiging/a oeling leegmaken. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Verzameld
product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (ADR)
Proper shipping name
UN-nummer
Hazchemcode
Klasse
Classificatiecode
Etiketten:

: Aceton
: 1090
: *2YE
:3
: F1

Identificatienummer van het gevaar
Verpakkingsgroep
Tunnelbeperkingscode
Ericardnummer

: 33
: II
: (D/E)
: 3-09

©2012: BIG. Alle rechten voorbehouden. Hoewel deze kaart is samengesteld naar best vermogen en volgens de stand van kennis op het ogenblik van
publica e, waarborgt BIG correctheid noch volledigheid van de weergegeven informa e.
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