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Veiligheidsinformatieblad 
Uitgiftedatum: juli 2011            VIB 11.07 
1. Identificatie van de stof en van de onderneming 
 
 IJzerperchloride in korrels Ref.:  AR37 - AR371  
 
Bedrijf:  CIF 
  240 Rue Hélène Boucher 
  78530 BUC 
  Tel.: 01.39.66.96.83 – Fax: 01.33.66.97.78 
  E-mail: cif@cif.fr – Web: www.cif.fr 
 
Beschrijving van het product 
 Productnaam IJZERCHLORIDE HEXYDRAAT 
 Chemische na(a)m(en) IJzertrichloride hexahydraat 
 Synoniem(en) IJzer(III)chloride hexahydraat, ijzerperchloride 
 hexahydraat 
 Commerciële naam FeC13 60 
 Algemene formule FeC13.6H20 
 Moleculaire massa 270,31 
 EG-nr. (EINECS) 231-729-4 
 

 
2.  Identificatie van de gevaren 
 De giftige effecten betreffen voornamelijk de corrosieve eigenschappen. In geval van ontbinding komen er gevaarlijke 
producten vrij. 
 

 
3.  Samenstelling/informatie over de bestanddelen 
IJzerchloride  
CAS-nr.: 10025-77-1 
EG-nr. (EINECS) 231-729-4 
Symbolen C 
R-zinnen 34, 22, 52/53 
Concentratie 60,00% 
 

4.  Eerstehulpmaatregelen 
  Algemene aanbevelingen Neem tijdens en na de werkzaamheden een strenge hygiëne in acht. 
 Persoonlijke beschermingsuitrusting voor de EHBO’ers (zie sectie 8. 
 Ingeval het product in de ogen en op het gezicht terechtkomt, de ogen eerst behandelen. 
 De besmette kleding in een reservoir gevuld met water onderdompelen. 
 
  Effecten 
  Voornaamste effecten 
 Irriterend voor de huid, bijtend voor de slijmvliezen en de ogen.  
 De ernst van het letsel en de prognose van de vergiftiging hangen direct af van de concentratie en de duur van de blootstelling. 
 Risico op aantastingen van de lever. 
 Gevallen met dodelijke afloop bekend van een eenmalige inname vanaf 30 gram door een volwassen man van 70 kg.  
 Een chronische blootstelling van het product kan leiden tot een ophoping van ijzer in de weefsels (siderose) die gekenmerkt 
wordt door roodbruine neerslag. 
 
 Inademing  
 Hevige irritatie van de neus en de keel.  
 Hoest en moeilijke ademhaling.  
 In geval van herhaalde of langdurige blootstellingen: risico op keelpijn, bloedneus en chronische bronchitis.  
 In geval van herhaalde of langdurige blootstellingen: risico op bruine verkleuring van de tanden. 
 
  Oogcontact 
 Hevige irritatie, tranen, rode ogen en opgezette oogleden. 
 Brandwonden, risico op ernstig of permanent oogletsel. 
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4.  Eerstehulpmaatregelen (vervolg) 
  Huidcontact 
 Irritatie. In contact met een vochtige huid risico op brandwonden. 
 In geval van herhaald contact: risico op allergische dermatitis.  
 In contact met de beschadigde huid risico op blijvende pigmentatie 
 
 Inslikken  
 Laag risico (scherpe geur). 
 Hevige irritatie en risico op brandwonden in de mond, keel, slokdarm en maag.  
 Misselijkheid en overgeven met bloed, buikkrampen en diarree met bloed.  
 Risico op schoktoestand. Risico op aantastingen van de lever en de nieren.  
 Risico op chemische bronchopneumonie en longoedeem door inademing van braaksel via de luchtwegen.   
 Bij inslikken van een grote hoeveelheid: risico op toevallen en coma. 
 
 Eerste hulp 
 Inademing  
 Haal de patiënt zo snel mogelijk weg uit het vervuilde gebied, vervoer deze liggend en met de romp overeind, naar een rustige, 
frisse en goed geventileerde plek.  
 Indien nodig zuurstof toedienen of reanimatie toepassen.  
 Vermijd afkoeling (deken). Altijd een arts bellen. 
 

Oogcontact 
 Altijd met spoed een oogarts bellen. Zonder tijd te verliezen de ogen spoelen met stromend water gedurende 15 minuten en 
hierbij de oogleden wijd openhouden.  
 Pijnstillende oogdruppels (oxybuprocaïne) toedienen indien de oogleden moeilijk opengaan. 
 

Huidcontact 
 Schoenen, sokken en besmette kleding uittrekken en eventueel onder de douche de aangetaste huid wassen met water en  
 zeep. 
 Schone kleding aantrekken. 
 Bij aanhoudende pijn of roodheid een medicijn toedienen: 
 
  Inslikken  
  In zijn algemeenheid 
 Altijd met spoed een arts bellen. 
 Vervoer naar een ziekenhuis voorzien 
 
  Indien de patiënt geheel bij bewustzijn is: 
 De mond laten spoelen met koel water. 
 De patiënt niet laten braken indien deze zenuwstoornissen of ademhalings- of cardiovasculaire moeilijkheden heeft:  zuurstof. 
 
  Indien de patiënt bewusteloos is: 
 Klassieke reanimatie toepassen. 
 
MEDISCHE INSTRUCTIES 
 
  Inademing  
 Reanimatie (zuurstoftherapie). 
 Preventie of behandeling van de longoedeem en de bacteriële superinfectie. 
 
  Oogcontact 
 Naargelang de mening van de oogarts. 
 
  Huidcontact 
 Klassieke behandeling van de brandwonden. 
 
Inslikken  
 Maagspoeling met een zoutoplossing. 
 In geval van hevige pijn: intramusculair toedienen van een morfinomimetische pijnstiller (piritramide) vóór het vervoer naar het  
 ziekenhuis. 
 Preventie of behandeling van een shocktoestand. 
 Infuus IX. van desferrioxamine (40 mg/kg in 3 uur), in combinatie met een hemodialyse in geval van een nierinsufficiëntie. 
 Toezicht op de lever- en nierfuncties. 
 Toezicht op de bloedglucosespiegel en bloedstollingstests. 
 Behandeling van brandwonden aan het spijsverteringskanaal en hun nawerkingen. 
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5.  Brandbestrijdingsmiddelen 
  Adequate blusmiddelen  
 In geval van brand in de nabijheid zijn alle blusmiddelen toegestaan. 
 
  Ongeschikte blusmiddelen 
 Geen reserve. 
 
  Bijzondere risico's 
 Vuurvast 
 Vorming van gas en gevaarlijke dampen bij ontbinding (zie sectie 10. 
 Vorming van ontvlambare gassen in contact met bepaalde metalen (zie sectie 10).  
 Exothermische reactie in contact met de huid. 
 
  Beschermingsmaatregelen in geval van interventie 
 Alle niet-onmisbare personen laten evacueren. 
 Alleen bevoegde en getrainde mensen laten ingrijpen die op de hoogte zijn van de gevaren van de producten. 
 Bij een snelle interventie of in een afgesloten ruimte onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. 
 Bij een snelle interventie een zuurbestendige overall dragen. 
 Overgaan tot reinigen van de apparatuur na interventie (afspoelen, apparatuur voorzichtig wegnemen, reinigen 
 en controleren). 
 
 Overige voorzorgsmaatregelen 
 Gassen en dampen verspreiden met behulp van waternevel. 
  Na de brand snel overgaan tot reiniging van de oppervlakken die blootgesteld zijn aan de dampen om schade aan  
 apparatuur te beperken. Zoals bij elke brand de ruimten luchten en schoonmaken alvorens deze opnieuw gebruikt kunnen 
worden. 
 
 
6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof 
 Individuele en collectieve voorzorgsmaatregelen 
 De beschermingsmaatregelen naleven die genoemd staan in sectie 8. 
 Gassen en dampen verspreiden met behulp van waternevel. 

 
Reinigingsmethoden 

 Het product verzamelen met behulp van adequate middelen waarbij stofvorming moet worden vermeden.  
 Alles in een vat doen dat geschikt is voor het product, deze afsluiten en van een etiket voorzien.  
 Voor verwijdering sectie 13 raadplegen. 
 De plek overvloedig reinigen met water. 
 

Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu 
 Niet lozen in het milieu (rioleringen, rivieren, bodem, ...). 
 
7.  Hantering en opslag 
  Hantering  
 Hanteren uit de buurt van reactieve producten (zie sectie 10). 
 Apparatuur gebruiken van een materiaal dat geschikt is voor het product. 
 

Opslag  
 Bewaren in de oorspronkelijke en in afgesloten vaten. 
 Uit de buurt houden van reactieve producten (zie sectie 10). 
 Uit de buurt houden van warmtebronnen. 
  
  Overige voorzorgsmaatregelen  
 De beschermingsmaatregelen naleven die genoemd staan in sectie 8.  
 Het personeel waarschuwen over de gevaren van het product.  
 
  Verpakkingsmateriaal / vervoer  
 Karton + polyetheen 
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8.  Beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 
 
  Technische maatregelen 
 Een plaatselijk en aangepast zuigsysteem voorzien indien sprake is van een risico op ontbinding van het product (zie sectie 
10). 
 De beschermingsmaatregelen naleven die genoemd staan in sectie 7. 
 Apparatuur installeren voor het naleven van de grenswaarden voor blootstelling. 
 
  Grenswaarden voor blootstelling 
 IJzerchloride  
 TLV (ACGIH-USA) 
 TWA= 1 mg/m3 
 Opmerking: In Fe oplosbare verbindingen van Fe 
 
  Ademhalingsbescherming 
 In geval van uitdampingen, hoge stofgehaltes, nevel en dampen een gecombineerd filtermasker gebruiken van type B-P2.•
 In het geval dat bij omvangrijke of niet-gecontroleerde uitdampingen sprake is van te weinig zuurstof en de filtermaskers niet 
afdoende zijn, dan in een afgesloten ruimte onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. 
 Slechts één enkel ademhalingsapparatuur gebruiken die voldoet aan de nationale / internationale voorschriften / normen. 
 
  Handbescherming 
 Beschermingshandschoenen met chemische weerstand 
 Aanbevolen materiaal: Pvc, neopreen, rubber 
 
  Oogbescherming 
 Afgesloten chemische bril / gezichtsbescherming zijn verplicht. 
 
  Huidbescherming 
 Kleding die geschikt is voor de hantering van chemicaliën. 
 Overall / laarzen van pvc in geval van een hoog stofgehalte. 
 
  Specifieke hygiënische maatregelen 
 Douches en oogbevloeiing. 
 De industriële hygiënist of de veiligheidsingenieur raadplegen voor een selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen die 
geschikt zijn voor de werkomstandigheden. 
 

9.  Fysische en chemische eigenschappen 
 Fysieke toestand: hygroscopische kristallen 
 Kleur: geel-bruin-oranje 
 Geur: zwak, agressief 
 
 Verandering in toestand 
 37 °C 
 Kookpunt/interval (1013 mbar): van 280 - 285 °C 
 
 Vlampunt 
 Niet van toepassing 
 
  Ontvlambaarheid  
 Ontvlambaar  
 
  Zelfontbranding 
 Niet van toepassing 
 
  Dampspanning  
 Geen gegevens  
 
  Relatieve dichtheid:   1,66 

  
  Oplosbaarheid 
 Water  920 g/I bij een temperatuur van 20 °C 

 
 Opmerking: Oplossing met warmteafgifte. 
 Oplosbaar in: Gangbare organische oplosmiddelen pH 2 
 Concentratie 27 g/l 
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9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg) 
  Verdelingscoëfficiënt P (n-octanol / water) 
  Niet van toepassing 
 
  Ontbindingstemperatuur: 160 °C 
 
  Explosiegevaar 
 Onontplofbaar 
 Opmerking: Zie ook sectie 10 

 
 
10.  Stabiliteit en reactiviteit 
  Stabiliteit  
 Stabiel onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder). 
 Vorming van gevaarlijke producten bij ontbinding. 
 
  Te vermijden omstandigheden 
 Het product verwarmen tot boven de ontbindingstemperatuur (zie sectie 9). Vochtigheid  
 
  Te vermijden materialen 
 Metalen 
 Sterke basen 
 Oxiderende agensen  
 Water 
 
  Gevaarlijke ontbindingsproducten 
 Chloor  
 Waterstof  
 Zoutzuur 
 
 Overige informatie 
 Corrosieve werking op veel metalen. 
 Bij vochtigheid leidt het contact met metalen tot het vrijkomen van waterstof. 
 Het contact met sterke basen of alkalische materialen kan leiden tot hevige reacties of ontploffingen. 
 Het contact met water leidt tot het vrijkomen van warmte. 
 

11. Toxicologische informatie 
  Acute toxiciteit 
 Via de mond, LD 50, rat, 1,872 mg/kg 
 
  Irritatie 
 Konijn, irriterend (huid) (watervrije ijzerchloride)  
 Konijn, ernstig letsel (ogen) (watervrije ijzerchloride) 
 
  Beoordeling 
 Giftige effect heeft voornamelijk betrekking op de corrosieve eigenschappen van het product 
 
12. Ecologische informatie 
 Acute ecotoxiciteit 

 (Watervrije vorm) 
 Vissen, Muskietenvisje, LC 50, 96 u, 75,6 mg/I 
 Schaaldieren, Grote watervlo, EC 50, as u, 27,9 mg/I 
 
 Chronische ecotoxiciteit 
 (Watervrije vorm) 
 Vissen, Driedoornige stekelbaars, LC 100, 10 Jr, 2,9 mg/I 
 Schaaldieren, Grote watervlo, EC 50, reproductie, 21 Jr, 15,1 mg/I 
 Algen, Chlorella vulgaris, NOEC, groei, 120 Jr, 2,7 mg/I 
 
  Mobiliteit 
 Water 
 Resultaat: Belangrijke oplosbaarheid en mobiliteit 
 Bodem / sedimenten 
 Resultaat: adsorptie op de minerale en organische bestanddelen van de bodem 
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12.         Ecologische informatie (vervolg) 
  Abiotische afbreekbaarheid 
 Water 
 Resultaat: significante hydrolyse 
 Voorwaarden: oppervlaktewater 
 Afbraakproducten: ijzerion (pH < 3) 1 ijzer(III)hydroxide (pH > 3) 
 
 Water, vermindering 
 Voorwaarden: grondwaterlaag 
 Afbraakproducten: ijzer II 
 Water / bodem 
 Resultaat: complexvorming / precipitatie van niet-organische en organische materialen 
 
  Biotische afbreekbaarheid 
 Resultaat: niet van toepassing (niet-organisch product) 
 Effecten op de biologische verwerkingsinstallatie, remmende werking >= 100 mg/i  
 Resultaat uitgedrukt in ijzer. 
 
  Bioaccumulatiepotentiaal 
 Bioconcentratie: Weekdieren, Mossel, BCF van 2.766 - 9.622, 42 dag(en) 
 Voorwaarden – geteste concentratie: 0,01 ppm 
 Resultaat uitgedrukt in ijzer. 
 
  Beoordeling 
 Giftig voor aquatische organismen• 
 Het koppel IJzer II/IJzer III verzwakt zware metalen (sporen) door complexvorming- en precipitatiefenomenen  
 afhankelijk van de pH. 
 Het gedrag van het product is sterk afhankelijk van de omgevingstoestand: pH, temperatuur, oxydoreductiepotentiaal, 
 minerale en organische samenstelling van het milieu...  
 

13.  Overweging met betrekking tot de verwijdering 
 
  Afvalverwerking 
 Verwerken in overeenstemming met de plaatselijke en nationale reglementeringen 
 Voor een recycling de informatie over afval of van inzamelingscentra raadplegen. 
 Of  
  Oplossen in water. 
  Het product neutraliseren met een base (natriumcarbonaat, kalk) 
 Het product filteren en af (laten) voeren naar een erkende vuilstortplaats.  
 
  Verwerking van de verpakkingen 
 Voor het vermijden van verwerkingen zo veel mogelijk een retourneerbare verpakking gebruiken die speciaal bedoeld is voor dit  
 product, 
 of 
 De verpakking overvloedig spoelen met water en het afvalwater als afval verwerken. 
 Of  
 De verpakking versturen naar een erkende verbrandingsinstallatie. 
 De lege en schoongemaakte verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden in overeenstemming met de  
 reglementeringen. 
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
  
 Geen. 
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15. Wettelijk verplichte informatie 
  Volgens richtlijn 1999/45/EG van 31/05/1999 betreffende de aanpassing van de wettelijke bepalingen 
  ter vaststelling van de lijst en de etiketterings- en verpakkingsvoorwaarden van gevaarlijke stoffen: 
  
 EEG-etikettering 
 Naam van het/de gevaarlijke product(en) (vermelden op het etiket): 
 IJzertrichloride hexahydraat 
 

Etikettering opgemaakt volgens artikel 6 van de richtlijn 92/32/EEG 
 Symbolen:  C Corrosief 
 R-zinnen:  22 Giftig bij inslikken. 
   34 Veroorzaakt brandwonden. 
  52/53 Giftig voor aquatische organismen, kan op lange termijn rampzalige effecten met zich meebrengen voor 
het  aquatische milieu. 
 
 S-zinnen: 
  26  In geval van contact met de ogen onmiddellijk en overvloedig wassen met water en 
   een specialist raadplegen. 
  27  Onmiddellijk alle besmette of besmeurde kledingstukken uittrekken. 
 36/37/39 Adequate kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen dragen. 
 45 In geval van een ongeluk of malaise onmiddellijk een arts raadplegen en deze indien mogelijk het etiket 
  laten zien). 
 56 Dit product en zijn vat afvoeren naar een inzamelingscentrum voor gevaarlijk of speciaal afval. 
 64 In geval van inslikken de mond spoelen met water (alleen indien de persoon bij bewustzijn is). 
 . 
 

16.  Overige informatie 
 Dit VIB is alleen bedoeld voor landen waar dit blad van toepassing is. Zo kan dit VIB niet gebruikt of verstrekt worden in Noord-
Amerika. Gelieve voor dit doeleinde contact op te nemen met de Amerikaanse onderneming Solvay, die de VIB’s vertegenwoordigt 
die officieel in Noord-Amerika gebruikt worden. De vermelde informatie komt overeen met onze huidige staat van kennis en met  
onze ervaring van het product en is niet volledig. De informatie is van toepassing op het product als zodanig en conform de 
specificaties, tenzij anders aangegeven. In geval van combinaties of mengsels dient de gebruiker er zeker van te zijn dat er geen 
risico bestaat op nieuw gevaar. Het VIB ontheft de gebruiker van het product in geen geval van het naleven van het geheel van de 
wet-, regelgevende en bestuursrechtelijke teksten betreffende het product, de veiligheid, de hygiëne en de bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu. 

 


