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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Storm Ultra Secure
Product Code Pelsis : STOUS03
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 : Rodenticiden

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
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 (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]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing
gevoels waarschuwing : Niet van toepassing
2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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]

Tarwebloem (CAS-Nr) 130498-22-5
(EG-Nr) 603-421-3

<80% Niet ingedeeld

Sucrose (CAS-Nr) 57-50-1
(EG-Nr) 200-334-9

<10% Niet ingedeeld

Magnesium distearate (CAS-Nr) 557-04-0
(EG-Nr) 209-150-3

<10% Niet ingedeeld
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Flocoumafen (CAS-Nr) 90035-08-8
(EG-Nr) 618-367-6

0,0025 Acute Tox. 1 (Oral), H300
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 1 (Inhalation:gas), 
H330
Repr. 1B, H360D
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Verontreinigde kleding uittrekken.
EHBO na inademing : Frisse lucht, rust.
EHBO na contact met de huid : Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
EHBO na contact met de ogen : Gedurende tenminste 15 minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen 

opengehouden worden.
EHBO na opname door de mond : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Twee 

glazen water drinken.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten : Symptomen: stollingsproblemen

Verhoogde tendens tot bloeden.
In hele ernstige gevallen, zware bloeding van interne organen kan resulteren in circulatoire 
shockdewelke fataal kan zijn.
De manifestatie van de symptomen is vertraagd tot 4 dagen na opname.
Gevaren: De stof / het product is een anticoagulant rodenticide met een coumarine-type 
werkingsmechanisme.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigde stof, controle van de vitale functies). Antidotum: Vitamine K1-preparaat.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch product, CO2, of waternevel of standaard schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO2).
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Stikstofoxiden.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding 

dragen.
Overige informatie : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Rook en/of dampen afkomstig 

van vuur of ontbinding niet inademen. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. 
Dam het bluswater in om later af te voeren en laat de stof zich niet verspreiden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Aanraking met de ogen en de 

huid vermijden.
Maatregelen tegen stof : Vermijd de vorming van stof.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Voor kleine hoeveelheden: Met stof-bindend middel opnemen en verwijderen als afvalstof. 

Voor grote hoeveelheden: D.m.v. mechanische apparatuur opnemen.
Reinigingsmethodes : Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen. Afval in geschikte, 

geëtiketteerde en sluitbare containers gescheiden verzamelen. Verontreinigde voorwerpen 
en vloeren in overeenstemming met de milieuvoorschriften met water en oppervlakte-
aktieve stoffen reinigen.

Overige informatie : Stofvorming vermijden.
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6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : "Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming". Betreffende afvalverwijdering na het 
schoonmaken, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Stofvorming vermijden. Kan een explosief mengsel met lucht vormen.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: Er zijn geen speciale hanteringsadviezen vereist. Indien tijdens en na de bestrijdingsactie 
dode en/of stervende ratten of muizen gevonden worden, moeten ze direct verwijderd 
worden, om secondaire vergiftigingen te voorkomen. Niet gebruiken in open lucht 
gebruiken - bedek de plaatsen waar het lokmiddel ligt of gebruik lokdozen. 
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd 
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Hygiënische maatregelen : Goed niveau van algemene ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit 
product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Geurgevoelig: scheiding van 

geurafgevende producten. Verwijderd houden van warmte. Tegen vocht beschermen. 
Tegen zonlicht beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Gebruik van de stof of het mengsel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding
 

Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Wegwerphandschoene
n, Herbruikbare 
handschoenen

Nitrilrubber (NBR), 
Polyvinylchloride 
(PVC)

EN 374-2

Bescherming van de ogen:

Noodzakelijk bij gevaar voor oogcontact. Veiligheidsbril met zijkleppen (bv EN 166).

Huid en lichaam bescherming:

Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding 
tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

 

Bescherming van de ademhalingswegen:

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden

Overige informatie:
De gebruikelijke normen en voorschriften bij de omgang met chemicaliën dienen in acht te worden genomen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vaste stof
Voorkomen : Blok.
Kleur : Blauw.
Geur : karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : ≈ 6 - 8 @20°C
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar
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Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid : Niet oplosbaar in water.
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief.
Oxiderende eigenschappen : Geen oxiderende eigenschappen.
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Onder normale gebruiksomstandigheden geen.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Onder normale gebruiksomstandigheden geen.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Zie ook rubriek 7: Hantering en opslag.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke zuren. Sterke basen. Sterke oxidantia.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

Storm Ultra Secure 
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg

LD50 dermaal rat > 5000 mg/kg

LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: ≈ 6 - 8 @20°C

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: ≈ 6 - 8 @20°C

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
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
Overige informatie : Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Na eenmalige inhalatoire 

opname praktisch niet toxisch. Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Het 
product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een 
gelijkaardige structuur of samenstelling.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Acute aquatische toxiciteit : onschadelijk voor waterorganismen bij lage conc.
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Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Gevaarlijk voor vogels en zoogdieren.

Flocoumafen (90035-08-8)
LC50 vissen 1 0,067 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 Daphnia 1 0,17 mg/l Daphnia magna

EC50 72h algae 1 > 18,2 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC chronisch vis < 0,1 mg/l Brachydanio rerio
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Storm Ultra Secure 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet makkelijk biologisch afbreekbaar.

Flocoumafen (90035-08-8)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet makkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Flocoumafen (90035-08-8)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) > 2000

Bioaccumulatie Bioaccumulatie is mogelijk.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

een erkend bedrijf voor verwerking van gevaarlijk afval of een inzamelcentrum met 
uitzondering van lege, schone verpakkingen die als niet-gevaarlijk afval mogen worden 
afgevoerd.

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Lege verpakkingen niet hergebruiken. Lege verpakkingen kunnen als afval verwijderd 
worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA

14.1. VN-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
Landtransport
Niet van toepassing

Transport op open zee
Niet van toepassing
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Luchttransport
Niet van toepassing
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
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.
Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 
persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC.

15.1.2. Nationale voorschriften
Wettelijke referentie BE2018-0034

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 1 (Inhalation:gas) Acute toxiciteit (inhalatie:gas) Categorie 1

Acute Tox. 1 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 1

Acute Tox. 2 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, categorie 2

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

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

Repr. 1B Voortplantingstoxiciteit, categorie 1B

STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1

H300 Dodelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H330 Dodelijk bij inademing.

H360D Kan het ongeboren kind schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen 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.

VIB EU (REACH bijlage II)
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


