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1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 
1.1 Productindentificatie 

Productnaam  : Citroenzuur 
Productcode  : Cit 
Producttype  : Vloeistof 
EG Nummer  : 201-069-1 
REACH reg.nummer  : 01-2119457026-42-0008 
CAS nummer  : 5949-29-1 
Overige middelen ter 
Identificatie   : 1,2,3-Propanetricaboxylic acid, 2-hydroxy-, hydrate (1:1);  
     Citric acid monohydrate 
 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Productgebruik  : Voedseladditief. Fabricage van farmaceutische producten.  
     Fabricage van producten voor persoonlijke verzorging. 
Toepassingsgebied  : Gebruikerstoepassingen, Industriële toepassingen,  
     Professionele toepassingen 
Aanbevolen gebruik  : pH regulator in voeding oplossingen voor planten, tevens ter 
     ondersteuning voor het aanmaken van ATP en ADP dragers in 
     de plant.  
Afgeraden gebruik  : Andere niet gespecificeerde industrie 
 
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Naam   : Ferro 
Bezoekadres  : De Heinen 20 
Postcode en plaats  : 5371 MJ Ravenstein 
Postadres   : Postbus 12 
Postcode en plaats  : 5373 ZG Herpen 
Land   : Nederland 
Telefoonnummer  : 0031 486 416959 
Faxnummer   : 0031 486 416962 
E-mail adres  : info@ferro.nu  
Website   : www.ferro.nu  
 

1.3 Telefoonnummer voor noodgevallen 
Naam   : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
Telefoonnummer  : 0031 30 274 88 88 
     Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te  
     informeren bij acute vergiftigingen 
Openingstijden  : 24 uur per dag en 7 dagen in de week 

 
 

mailto:info@ferro.nu
http://www.ferro.nu/
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2. Identificatie van de gevaren 
 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie volgens de Verordening (EG) 1272/2008 [CLP/GHS] 
Eye Irrit. 2, H319 
Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG [Richtlijn gevaarlijke stoffen] 
Xi; R36 
Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H- zinnen die hierboven staan vermeld 
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 

  
2.2 Etiketonderdelen 

Gevaarsymbolen :   
  
 
 
 
 
 
       Signaalwoord : Waarschuwing 
       Gevarenaanduiding  : Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
 

2.3 Andere gevaren  
Vloeistof voldoet aan criteria voor 
PBT overeenkomstig Verordening (EG)  
Nr. 1907/2006, Bijlage XII   : Neen 
Vloeistof voldoet aan criteria voor 
zPzB overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1907/2006, Bijlage XIII   : Neen 
Overige gevaren die niet leiden tot  
classificatie     : Bij het hanteren en of bewerken van dit  
       product kan mechanische irritatie van de  
       ogen, huid, neus en keel  optreden. 
 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
Ingrediëntnaam Identificatiemogelijkheden % w/w Classificatie 

67/548/EEG 
Classificatie 
Verordening (EG) nr. 
1272/2008 [CLP] 

Type 

Citroenzuur - 
monohydraat 

EG: 201-069-1 
CAS-nummer: 5949-29-1 

< 50 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 [A] 

 
Dit product bevat geen hulpstoffen die, voor zover de huidige kennis van de producent reikt, ingedeeld 
zijn en bijdragen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden. 
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Type 
[A] Bestanddeel 
[B] Onzuiverheid 
[C] Stabiliserend 
 

4. Eerstehulpmaatregelen 
 
4.1 Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen 

Bij twijfel altijd een arts raadplegen 
Oogcontact  : Eerst langdurig spoelen met veel water (minimaal 15 minuten), ook 
    onder de oogleden. Raadpleeg een arts. 
Inademing  : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen 
Huidcontact : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met  
    Zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. 
Inslikken  : Bij inslikken direct overvloedig water (ongeveer 500ml) drinken en arts  
    consulteren. Wek nimmer braakneigingen op . Indien het  

slachtoffer moet braken, houdt het hoofd laag om te voorkomen dat 
er braaksel in de longen loopt. Raadpleeg een arts. 
 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid 
Oogcontact  : Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
Inademing  : Blootstelling aan luchtconcentraties boven de vastgestelde of  
    aanbevolen blootstellingslimieten kunnen irritatie van de neus, 
    keel en longen veroorzaken. 
Huidcontact : Geen typische symptomen en effecten bekend 
Inslikken  : Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. 
 
Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling 
Oogcontact  : Pijn, irritatie, tranenvloed en of roodheid 
Inademing  : Irritatie van de luchtwegen en of hoesten 
Huidcontact : Geen typische symptomen en effecten bekend 
Inslikken  : Geen typische symptomen en effecten bekend 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Opmerking voor arts : Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts  
     en of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum   
     Punt 1.3 voor telefoonnummer 
Specifieke behandelingen : Geen specifieke behandeling 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
5.1 Blusmiddelen 

 
Product is niet brandbaar 
Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen toegestaan 
Ongeschikte blusmiddelen : Niet bekend 
 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Niet vastgesteld 
 
Gevaarlijke verbrandingsproducten  : Kooldioxide [CO2] 
       Koolmonoxide [CO] 

5.3 Advies voor brandweerlieden 
Speciale beschermende uitrusting voor 
Brandweerlieden    : S36: Draag geschikte beschermende kleding.  
       Gebruik ademhalingsapparatuur. 
Extra informatie    : Niet beschikbaar 
 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Voor andere personen dan 
de hulpdiensten  : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op 
     persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende  
     training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat  
     onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak 
     gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle
     ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het 
     gevarengebied. Vermijd het inademen van stof. Zorg voor 
     voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende  
     ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag  
     persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleiding is vereist voor het hanteren van  
     het gemorste product, lees dan ook de eventuele informatie
     in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. 
     Zie ook de informatie onder de hoofding “Voor ander 
     personen dan de hulpdiensten” 
 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Product mag niet in het milieu worden verspreid. Gemorst product zorgvuldig oppompen. 
 

6.3 Insluiting en reinigingsmethoden en materiaal 
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Gering morsen : Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Zuig of dep 
    Het materiaal op en plaats hetin een daartoe bestemde afvalbak met 
    Etiket. Af laten voeren door een vergunninghoudend  
    Afvalverwerkingsbedrijf. Neutraliseer zuren door basische stoffen toe 
    te voegen, zoals (natriumcarbonaat of kalk) of gebruik een set voor  
    morsen van zuren. 
 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie rubriek 1, 8 en 13 
 

7. Hantering en opslag 
 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Beschermende maatregelen : Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Vermijd  
      contact met de huid en de ogen. 
 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele  producten 
Aanbevelingen   : Opslaan in originele verpakking 
      Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte 

7.3 Specifiek eindgebruik 
Aanbevelingen   : Voor professioneel gebruik, geen specifieke  
      maatregelen nodig 
 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen 
toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbaar gebruik specifieke 
informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario(‘s). 
 
8.1 Controleparameters 

 
Blootstellingsgrenswaarden voor dit product zijn niet bekend 
 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij omgang met chemicaliën zijn in acht te nemen. 
Vermijd langdurig contact met de huid, vermijd contact met de ogen. 
Wanneer door handelingen van de gebruiker damp en of nevel  ontstaat, gebruik dan de 
ventilatie mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals het aanzetten van een afzuiger, het 
openzetten van ramen en of deuren. 

 
9. Fysische en chemische eigenschappen 

 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
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Fysische toestand  : Vloeistof 
Kleur   : Kleurloos 
Geur   : Geurloos 
pH (zuurtegraad)  : 3-4 
Smeltpunt/vriespunt : 100° C 
Vlampunt   : Geen 
Verdampingssnelheid : Niet beschikbaar 
Octanol/water verdelings 
coëfficient   : -1.67 
 

9.2 Overige informatie 
Opmerkingen fysische/chemische eigenschappen : Molecuul gewicht 210.14 g/mol 
 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale omstandigheden 
 

10.2 Chemische stabiliteit 
Het product is stabiel onder normale omstandigheden. Breekt af bij verhitting. 
 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale omstandigheden 
 

10.4 Te vermijden omstandigheden 
Geen specifieke aanbevelingen 
 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxiderende stoffen, reducerende 
stoffen, zuren en alkaliën. 
 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Niet bekend 
 
 

11. Toxicologische informatie 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit  
Productnaam/ 
Ingrediëntennaam 

Resultaat Soorten 
 

Dosis Blootstelling 

Citroenzuur, 
monohydrate 

LD50 Oraal 
LD50 Oraal 

Muis 
Rat 

5400 mg/kg 
3000 mg/kg 

- 
- 

Conclusie/samenvatting  : Niet toxisch 
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Irritatie/corrosie 
Productnaam/ 
Ingrediëntennaam 

Resultaat Soorten Score Blootstelling Observatie 

Citroenzuur, 
monohydrate 

Ogen: Ernstig 
irriterend 
Huid:  Licht 
irriterend 

Konijn 
Konijn 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
             Conclusie/samenvatting  
              Huid                                                : Veroorzaakt milde huidirritatie 
              Ogen                                               : Veroorzaakt irritatie aan de ogen 
              Ademhaling                                   : Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken  
 

 

 Overgevoeligheid veroorzakend 

 Conclusie/samenvatting 
 Ademhaling  : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend 
 
 Mutageniciteit 
  

Productnaam/ 
Ingrediëntennaam 

Test Proef Resultaat 

Citroenzuur, 
monohydrate 

- Proef: in vivo 
Proefdier: Zoogdier-dier 

Negatief 

  
 Conclusie/samenvatting   : Niet mutageen in de Ames-test 
 
 Carcinogeniteit 
  
 Conclusie/samenvatting   : Niet geclassificeerd als gevaarlijk 
       Rat Oraal: Geen kankerverwekkende effecten. 
 
 Toxiciteit voor de voortplanting 
 
 Conclusie/samenvatting   : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet 
       bekend. 
 
 Teratogeniciteit 
 Conclusie/samenvatting  : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend 
 
 
 



 Citroenzuur Versie: 03-2017 
 Veiligheidsinformatieblad Gedrukt op: 3-5-2017 

 Volgens Verordening (EG)nr.  1907/2006Datum vorige uitgave:  6-10-2007 

Pagina 8 van 10 
 

 
 Toxiciteit van het specifieke doelorgaan (herhaalde blootstellig) 
  
 Niet beschikbaar 
  

12. Ecologische informatie 
 
12.1 Toxiciteit 

Productennaam/ 
Ingrediëntennaam 

Resulaat Soorten Blootstelling 

Citroenzuur, 
monohydrate 

Acuut EC50 120mg/L 
Acuut 100000 mg/L 
 
Acuut LC50 440 tot 760 mg/L 

Daphnia 
Micro-orgnisme- 
Pseudomonas putida 
Vis – Leuciscus idus 

72 uren 
16 uren 
 
96 uren 

 
Conclusie/Samenvatting : Niet geclassificeerd als gevaarlijk 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid   

Productennaam/ 
Ingrediëntennaam 

Halfwaardetijd in water Fotolyse Biologische afbreekbaarheid 

Citroenzuur, 
monohydrate 

- - Gemakkelijk 

 

Conclusie/samenvatting  : Gemakkelijk biologisch afbreekbaar 
 

12.3 Bio accumulatie  
 
Productennaam/ 
Ingrediëntennaam 

LogPow BCF Potentieel 

Citroenzuur, 
monohydrate 

-1.67 - laag 

 
12.4 Mobiliteit in de bodem 

 
Scheidingscoëfficiënt aarde/water (Koc)  : Niet beschikbaar 
Mobiliteit      : Niet beschikbaar 

 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

PBT : Neen 
zPzB : Neen 
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12.6 Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet 
      bekend 

 
 

13. Instructies voor verwijdering 

13.1 Verwijderingsmethoden : Afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving. 
Verpakking   : Spoelen met water. Neem contact op met leverancier 
     of producent over hergebruik. 
Gevaarlijke afvalstoffen  : De classificatie van het product komt overeen met de  
     Criteria van gevaarlijke afvalstoffen 
 

 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product 

Bepaling: ADR/RID 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

Bepaling: ADN 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

Bepaling: IMDG 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

Bepaling: IATA 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

 

15. Regelgeving 
 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of  

Het mengsel 
Overige EU-regelgeving  : Etikettering in overeenstemming met  EG-richtlijnen 
 

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling : Dit product bevat bestanddelen waarvoor 
       chemische veiligheidsbeoordelingen vereist 
       zijn. 

15.3 Registratiestatus   : Van toepassing 
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16. Overige informatie 

 

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acuut toxiteitsschatting 
     CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
     mengsels [Verorderning (EG) No. 1272/2008] 
     DNEL = De afgeleide dosis zonder effect 
     EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin 
     PNEC = Voorspelde geef effect concentratie 
     RRN = REACH registratie nummer 

 

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen  : H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] : Eye Irrit. 2, H319 ERNSTIG OOGLETSEL/ 
       OOGIRRITATIE – Categorie 2 
Volledige tekst van afgekorte R-zinnen  : R36 – Irriterend voor de ogen 
 
Volledige tekst van indelingen [Richtlijn  
gevaarlijke stoffen/Richtlijn gevaarlijke  
preparaten]     : Xi - irriterend 
 
Datum van uitgave/ Revisie datum 
05-05-2017 
 
Datum vorige uitgave 
06-10-2007 
 
Samengesteld door 
Ferro 
 
Kennisgeving aan de lezer 
Voor zover ons bekend, is de informatie opgenomen in dit Overzicht van Veiligheidsmaatregelen 
correct tot op datum van publicatie. Deze informatie word gegeven met het oog op veiligheidsadvies 
en heeft enkel betrekking op de hierin specifiek beschreven producten en gebruik. Deze informatie 
m.b.t. een product zal niet noodzakelijkerwijze toepasselijk zijn wanneer dit product met (een) ander€ 
product(en) wordt gebruikt of wanneer het product op een andere wijze wordt toegepast dan hierin 
beschreven, omdat alle producten onbekende risico’s kunnen inhouden en met voorzichtigheid 
dienend gehanteerd te worden. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de beslissing aangaande 
de geschiktheid van het product. 
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