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1. Identificatie van de stof/preparaat en van de vennootschap/onderneming 
Identificatie van het product 
Catalogusnummer: 434-9056 & 367-9056 Geleverd door: 
Naam van het product: FERRICHLORIDE RS Components Ltd 
  r
  Tel .:( 01536) 402888 

Birchington Road, Co by, Northants, NN17 9RS 

Identificatie fabrikant/leverancier  
  
Vennootschap Mega Electronics Ltd., Mega House, Grip Industrial Esta, Linton, Cambridge. CB1 6NR 
 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen: 
 Synoniemen 

Ferrichloride hexahydraat 

CAS Nr. 10025-77-1 
M.: 270,32 g/mol EC Nr. 231-729-4 
Molecuulformule: Cl3Fe * 6H2O 
(Hill) 
Molecuulformule:  FeCl3 * 6H2O 
(struc.) 
 

3. Identificatie van de risico’s 
Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. 

4. Eerstehulpmaatregelen 
Na inademing: frisse lucht. 
Na contact met de huid: wassen met veel water. Besmette kledij verwijderen. 
Na contact met de ogen: spoelen met veel water terwijl het ooglid wijd opengehouden wordt. Een 
oogarts roepen. 
Na inname door de mond: het slachtoffer veel water doen drinken, braken opwekken, een dokter 
roepen. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Geschikte blusmiddelen: 
Aangepast aan de materialen die in de onmiddellijke nabijheid zijn opgeslagen. 

Bijzondere risico’s: 
Niet-brandbaar. Omgevingsbrand kan gevaarlijke dampen vrijmaken. Het volgende kan zich 
ontwikkelen in geval van brand: chloorwaterstofzuur. 

Speciale beschermende uitrusting voor de brandbestrijders: 
Blijf niet in de gevaarlijke zone zonder aangepaste beschermingskledij tegen chemicaliën en een 
onafhankelijk ademhalingstoestel. 

Andere informatie: 
Vermijd dat het water ter bestrijding van het vuur in het oppervlaktewater of het grondwater terecht 
komt.  
Dam het ontsnappen van dampen met water in. 
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6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof 
Veiligheidsmaatregelen voor personen:  
Vermijd ontstaan van stof; geen stof inademen. 
 
Maatregelen ter bescherming van het milieu:  
Vermijd het binnendringen in het rioleringssysteem. 
 
Procedures voor reiniging/opneming: 
Droog opnemen. Doorsturen voor verwijdering. De besmette zone reinigen. 

7. Hantering en opslag 

Hantering: 
Geen verdere vereisten. 

Opslag: 
Goed gesloten. Droog. Aan +15°C tot +25°C. 
 

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 
Beschermingskledij moet speciaal gekozen worden voor de werkplaats, naar gelang van de concentratie en de 
hoeveelheid van de behandelde gevaarlijke stoffen. De weerstand van de beschermingskledij tegen chemicaliën 
moet gecontroleerd worden bij de betrokken leverancier. 

Ademhalingsbescherming:  nodig als er stof vrijkomt. 

Oogbescherming: vereist 

Bescherming van de handen: vereist 

Industriële hygiëne: 
Besmette kledij verwijderen. Toepassing van een beschermende huidscrème is aanbevolen. De handen wassen na 
met het product te hebben gewerkt. 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen: 
Vorm: klonten 
Kleur:  geelbruin 
Geur:  chloor 
pH waarde:  
aan 10 g/1 H2O (25 °C) ~1,8 
Smeltpunt:  37 °C 
Kookpunt:  niet beschikbaar 
Ontstekingstemperatuur: niet beschikbaar 
Vlampunt:  niet beschikbaar 
Ontploffingsgrenzen: - onderste niet beschikbaar 
  - bovenste niet beschikbaar 
Dichtheid:  niet beschikbaar 
Volumedichtheid:  ~600-1200 kg/m³ 
Oplosbaarheid in water: 
  (20 °C) 920 (g/l) 
Log P(oct): (24°C) -4 (watervrije stof) 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
 

Te vermijden omstandigheden 
Sterke hitte. 
 
Te vermijden stoffen 
alkalimetalen, ethyleenoxide. 
 
Gevaarlijke ontledingsproducten: 
in het geval van brand: Zie hoofdstuk 5. 
 

11. Toxicologische Informatie: 

Acute toxiciteit: 
LD50 (oraal, rat): 450 mg/kg (watervrije stof) 

Verdere toxicologische informatie 
Eigenschap die moet verwacht worden op basis van de chemische/fysische gegevens: 
Na inademing: irritaties van de slijmvliezen. 
Na contact met de huid: Irritaties. 
Na contact met de ogen: Gevaar voor ernstig oogletsel. 
Na inname door de mond: Misselijkheid, braken. 
Overige aantekeningen: 
Na opneming van grote hoeveelheden: cardiovasculaire stoornissen. 
Toxisch effect op: lever, nieren. 

Verdere gegevens 
Het product moet met de zorg behandeld worden die gebruikelijk is als men met chemicaliën te doen 
heeft. 
 

12. Ecologische informatie 
Ecotoxische effecten: 
Biologische effecten: 
Toxisch voor vis: 
O.latipes LC50: 23 mg/1 /48 h (watervrije stof) 
Daphnia toxiciteit: 
Daphnia magna EC5Q: 29,74 mg/1 /48 h (watervrije stof) 
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13. Instructies voor verwijdering 

Product: 

Chemicaliën moeten verwijderd worden in overeenstemming met de respectieve nationale 
voorschriften. Bij www.retrologistik.de vindt u alle specifieke informatie met betrekking tot het land 
en de stof evenals contactpartners. 
 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 Niet onderworpen aan transportvoorschriften. 

15. Wettelijk verplichte informatie 

Etikettering in overeenstemming met de EC-Richtlijnen 
Symbool Xn Schadelijk 
R-zinnen: 22-38-41 Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend 

voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. 
   

S-zinnen: 26-39 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. Een bescherming voor 
de ogen/ voor het gezicht dragen.    

 
16. Overige informatie 

Reden voor wijziging 
Wijziging in het hoofdstuk over toxicologie. 
Algemene bijwerking. Fiche III Overeenstemming 
 
Regionale vertegenwoordiging: 

 
De informatie die hierin bevat is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis. Zij kenmerkt het 
product met betrekking tot de geschikte veiligheidsvoorzorgen. Zij staat niet borg voor de 
eigenschappen van het product. 
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