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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Productnaam : Mulocam
Product Code Pelsis : 1101007827;1101007828

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Gebruik van de stof of het mengsel : Rodenticide PT14

Lokaas voor de bestrijding van knaagdieren

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU > 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830, 2020/878 
(Bijlage II van REACH)

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing
gevoels waarschuwing : Niet van toepassing

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 
hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

Pelsis Belgium
Industrieweg 15
2880 Bornem - Belgium
T 0032(0)3 886 22 11 - F 0032(0)3 886 24 60
info@pelsis.be - www.pelsis.com 

mailto:info@pelsis.be
http://www.pelsis.com/
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Component

Denatonium benzoate(3734-33-6) Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens 
artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of 
is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de 
criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 
2018/605

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP]

Monopropyleenglycol CAS-Nr: 57-55-6
EG-Nr: 200-338-0
REACH-nr: 01-2119456809-
23

2-4% Niet ingedeeld

Triethanolamine CAS-Nr: 102-71-6
EG-Nr: 203-049-8 

0,01- 0,09% Niet ingedeeld

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′ -broom-4-
bifenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naftyl)cumarine

CAS-Nr: 56073-10-0
EG-Nr: 259-980-5
EU Identificatie-Nr: 607-172-
00-1

0.001% Repr. 1A, H360D
Acute Tox. 1 (Inhalation), H330
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
Acute Tox. 1 (Oral), H300
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Denatonium benzoate CAS-Nr: 3734-33-6
EG-Nr: 223-095-2

0.001% Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Specifieke concentratiegrenzen

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′ -broom-4-
bifenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naftyl)cumarine

CAS-Nr: 56073-10-0
EG-Nr: 259-980-5
EU Identificatie-Nr: 607-172-
00-1

( 0,002 ≤C < 0,02) STOT RE 2, H373
( 0,003 ≤C ≤ 100) Repr. 1A, H360D
( 0,02 ≤C ≤ 100) STOT RE 1, H372

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na contact met de huid : Huid wassen met zachte zeep en veel water.
EHBO na contact met de ogen : Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste 

oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen en spoel 
daarna.
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EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. GEEN 
braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Toon het etiket, 
de verpakking of de bijsluiter. Raadpleeg een dierenarts in geval van inslikken van het 
product door een huisdier.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na opname door de mond : Dit product bevat een anticoagulantia. Bij inslikken kunnen symptomen vertraagd optreden, 
neusbloedingen en bloeding van het tandvlees. In sommige ernstige gevallen kunnen 
blauwe plekken en aanwezigheid van bloed in de stoelgang of urine worden waargenomen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Als een grote hoeveelheid van het product wordt ingeslikt, moet braken, maagspoeling en protrombineactiviteit worden geïnduceerd. Dien vitamine 
K1 (fytomenadione) toe. Vitamine K1-analogen (vitamine K3: menadion bijvoorbeeld) zijn niet erg actief en mogen niet worden gebruikt. De 
effectiviteit van de behandeling moet worden gevolgd door het meten van de tijd van Quick en deze moet worden gestopt wanneer de laatste 
waarde wordt hersteld en blijft daar. Gezien de ernst van de bloeding die kan optreden na ingestie bij dieren en met name bij huisdieren, kan 
vitamine K1 worden toegediend, zelfs als er geen aanwijzingen zijn voor een gestoorde stolling. Contra-indicatie: Anticoagulantia.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : droog bluspoeder. Kooldioxide (CO2).
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Rook niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : De naburige reservoirs/tanks/vaten afkoelen met een waterstraal.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. EN469. Handschoenen. Laarzen. 

Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische 
invloeden.

Overige informatie : Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen. Brandresten en verontreinigd 
bluswater moeten worden verwijderd in overeenstemming met lokale wetgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Draag persoonlijke 
beschermende kleding (zie hoofdstuk 8).

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Waar lokaasstations in de buurt van drainagesystemen worden geplaatst, moet ervoor worden gezorgd dat het aas niet in contact komt met water.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Een voldoende ventilatie voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te 
beperken.

Reinigingsmethodes : Gemorste stof opscheppen, restant zorgvuldig verzamelen. Morsvloeistof absorberen in 
absorptiemiddel.

Overige informatie : Verzamel residuen in een geïdentificeerde container, zie hoofdstuk 13 voor verwijdering.



Mulocam
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

3/11/2021 (Datum van uitgave) NL (Nederlands) 4/9

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het 
schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: Draag beschermende kleding zoals beschreven in paragraaf 8, indien de 
blootstellingsomstandigheden dit rechtvaardigen. Vermijd onnodig contact met de ogen en 
de huid. Vermijd het inademen van dampen. Eet geen drank of rook tijdens het hanteren 
van het product. Was de handen na het hanteren van het product grondig met water en 
zeep.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Buiten het bereik 
van kinderen, huisdieren, vogels en hoevedieren bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Bescherming van de handen:
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden

Andere Huidbescherming
Materiaalkeuze beschermende kleding:
Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen
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8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden

8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Waar lokaasstations in de buurt van drainagesystemen worden geplaatst, moet ervoor worden gezorgd dat het aas niet in contact komt met water.
Beperking van de blootstelling van de consument:
Buiten het bereik van kinderen, huisdieren, vogels en hoevedieren bewaren.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vast
Kleur : Blauw.
Voorkomen : Graan (tarwe).
Geur : Niet beschikbaar
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar
Smeltpunt : Niet beschikbaar
Vriespunt : Niet beschikbaar
Kookpunt : Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid : Niet beschikbaar
Explosiegrenzen : Niet van toepassing
Onderste explosiegrens (OEG) : Niet van toepassing
Bovenste explosiegrens (BEG) : Niet van toepassing
Vlampunt : Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar
pH : 5,54
pH-oplossing : Niet beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing
Oplosbaarheid : Niet beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar
Dampspanning : Niet beschikbaar
Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar
Dichtheid : 0,757 g/ml
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing
Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Verdeling van deeltjesgrootte : Niet beschikbaar
Vorm van de deeltjes : Niet beschikbaar
Aspectverhouding deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjesaggregatietoestand : Niet beschikbaar
Deeltjesagglomeratietoestand : Niet beschikbaar
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes : Niet beschikbaar
Deeltjesstofvorming : Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen onder normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen in het bijzonder.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding. Koolstofoxiden (CO, CO2).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

Mulocam 

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg

LD50 dermaal rat 2000 mg/kg

Monopropyleenglycol (57-55-6)

LD50 oraal rat 22000 mg/kg

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg

LC50 Inhalatie - Rat > 317 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: 5,54

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: 5,54

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′ -broom-4-bifenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naftyl)cumarine (56073-10-0)

STOT bij herhaalde blootstelling Veroorzaakt schade aan organen (bloed) bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Denatonium benzoate (3734-33-6)

NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 60 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
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11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Niet ingedeeld

Monopropyleenglycol (57-55-6)

LC50 - Vissen [1] 51600 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 96h

EC50 - Schaaldieren [1] 18340 mg/l (Ceriodaphnia dubia) 48h

EC50 - Schaaldieren [2] 43500 mg/l Daphnia magna

EC50 - Andere waterorganismen [2] 19000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)96h

EC50 72h - Algen [1] 19000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Monopropyleenglycol (57-55-6)

Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk afbreekbaar in water.

12.3. Bioaccumulatie

Monopropyleenglycol (57-55-6)

BCF - Vissen [1] 0,09

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Zodra de verwerking is voltooid, verwijdert het lokaas dat niet is verbruikt en verpakkingen, 

in een geschikt verzamelsysteem. Was geen lokaas met water tussen toepassingen of 
gebruiksvoorwerpen gebruikt in lokaas.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA
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ADR IMDG IATA

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Niet van toepassing

Transport op open zee
Niet van toepassing

Luchttransport
Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

15.1.2. Nationale voorschriften
Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH

Acute Tox. 1 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 1

Acute Tox. 1 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 1
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH

Acute Tox. 1 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 1

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1

Repr. 1A Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1A

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2

H300 Dodelijk bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H360D Kan het ongeboren kind schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De 
informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden 
van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze 
kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, 
beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of 
het afwerken en afdanken van het produkt


