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Deze oefeningen kunnen gemaakt worden met de voorbeeldinventaris van dBGS.
Surf naar www.gevaarlijkestoffen.be (menu: Databank/downloaden). Installeer eerst het programma en vervolgens de
voorbeeldinventaris. Importeer dan de inventaris in dBGS.

Veiligheidsetiketten maken (CLP)
1 Maak 4 etiketten van een oplossing van waterstofchloride. Doe dit met één afdrukbewerking.
o Etiket 1: concentratie 0,2 mol/L, formaat 100 x 50
o Etiket 2: concentratie 5 mol/L, formaat 100 x 50
o Etiket 3 en 4: concentratie 25 m%, formaat 100 x 50
Tips:
o
o gebruik ‘dit etiketformaat standaard kiezen bij volgende selecties’ om niet telkens opnieuw het
etiketformaat te moeten selecteren.
Zorg ervoor dat op de etiketten de naam ‘waterstofchloride (oplossing)’ staat en niet ‘zoutzuur’.
Tip:
o
2 Maak een etiket van alle producten in lokaal C005 op etiketformaat 105 x 71.
Selecteer het etiketformaat in één stap voor alle etiketten.
Geef aan deze etiketten een rood gekleurde onderrand.
Tips:
o
3 Maak etiketten voor volgende geïnventariseerde producten en maak hierbij gebruik van de
gegevens die in de inventaris staan.
o
o
o
o

Ammoniakoplossing 25-28%, pro analyse
Azijnzuur 96%, zeer zuiver
Dibroomoplossing van 4,2 m/v%
Zilvernitraat 0,1 mol/L, zeer zuiver

Tip:
o
4 Maak etiketten voor volgende producten die nog niet geïnventariseerd zijn en voeg ze meteen toe
aan de inventaris.
o 2 etiketten zwavelzuur, 1 mol/L, lokaal C005, kast B, etiketformaat 100 x 50
o 3 etiketten zoutzuur, 1 mol/L, lokaal C005, kast B, etiketformaat 100 x 50
o 3 etiketten natriumhydroxide, 10%, lokaal C005, kast A, etiketformaat 100 x 50
Tip:
o Inventaris aanvullen
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Inventarisatie
1 Filter op alle geïnventariseerde producten uit lokaal D231 en sorteer ze op vorm.
Exporteer deze gegevens naar een Excel-bestand.
2 Voeg volgende inventarislijnen toe en sla de wijziging op: (schakel vooraf alle filters uit!)
o Ethanol (gedenatureerd met diethylether), onverdund, technische kwaliteit, lokaal C005,
kast C, 5000 ml, etiketformaat 210 x 148
o Zwavelzuur, 60° Bé, technische kwaliteit, lokaal C005, kast E, 1 liter
o Natriumhydroxide, pellets, technische kwaliteit, lokaal C005, kast E, 500 g
Zorg ervoor dat je de gegevens ‘technisch’ en ‘C005’ slechts één maal moet intikken.
Tips:
o
3 Wijzig de veldnaam ‘Vrij veld 4’ in ‘Toegevoegd’ en zorg ervoor dat dit veld als eerste van de vrije
velden weergegeven wordt.
Tip:
o
4 Op een nieuw schap in lokaal C006 (schap 1) worden alle calciumzouten geplaatst. Neem dit op in
de inventaris. Zorg er meteen voor dat de datum van vandaag opgenomen wordt in het vrij veld
‘Toegevoegd’.
Tips:
o
5 Verwijder alle producten in lokaal D231 uit de inventaris en sla de wijzigingen op.
6 Importeer opnieuw al deze producten uit het Excel-bestand dat je in oefening 1 maakte.
7 Door een nieuwe nummering van de lokalen in blok C worden de lokaalnummers van lokalen
C005 en C006 gewijzigd in respectievelijk C006 en C007. Voer deze wijzigingen door in de
inventaris.
Tip:
o
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Stofgegevens wijzigen
1 Wijzig de hoofdnaam van ‘zoutzuur’ in ‘waterstofchloride’ en sla de wijzigingen op.
2 In de programma map is er een bestand met een veiligheidsinstructiekaart (VIK) van aceton te
vinden. Zorg ervoor dat in de databank bij aceton een link naar deze VIK opgenomen wordt.
3 Voeg de stof nonaan aan de databank toe. Gebruik hierbij onderstaande gegevens:
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Bron gegevens: Merck-Millipore
Tip: geef voor de CLP-GHS etiketgevens eerst de gevarenklassen (indeling) op en poog vervolgens
met de wizard ‘Etiketgegevens’ (boven H-codes) de gevarensymbolen, H-codes en het
signaalwoord te bepalen. Ga na of dit overeenstemt met bovenstaande gegevens.
4 Zoek voor nonaan de referenties naar bestaande wetgeving en sla deze op.
(belangrijk: zorg ervoor dat de oude EU-etiketgegevens (R- en S-zinnen, gevarensymbool)
ingevoerd zijn vooraleer deze oefening te maken!)
Tip:
o
5 Voeg het mengsel ‘Dibroomoplossing 1% in water’ toe aan de databank.
Met de wizard worden de etiketgegevens berekend.
De P-zinnen moeten echter nog manueel toegevoegd worden.
Tip:
o
6 Verwijder van Natriumvandadaat alle concententratiebereiken van de CLP-etikettering.
Voeg deze opnieuw in met de wizard ‘Wizard concentratiebereiken berekenen’.
Bepaal voor elke concentratiegrens de P-zinnen met de wizard en sla de wijzigingen op.
Tip:
o ‘P-codes overnemen van het hogere concentratiebereik’
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Filters en rapporten
1 Maak een rapport van de stof die in het hoofdvenster geselecteerd is (afdrukvoorbeeld).
2 Zorg ervoor dat in het hoofdvenster enkel de kankerverwekkende stoffen die in de inventaris
voorkomen (categorie 1A, 1Ai, 1B en 1Bi), weergegeven worden.
3 Maak van deze stoffen een rapport in een PDF-bestand.
Tip:
o ‘klik hier om de filtervoorwaarden van het hoofdvenster over te nemen’
4 Maak een rapport van alle acuut toxische stoffen categorie 1 en 2 als Excel-bestand.
5 Geef in het edit-venster enkel de gewijzigde en toegevoegde stoffen weer.
Verwijder de toegevoegde stoffen uit de databank.
Zet voor de gewijzigde stoffen de oorspronkelijke gegevens terug.
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