
Tenviro 
CLP mengsel rekentool 2023 

 
Waarom? 
Geleverde chemicaliën moeten volgens de CLP verordening zijn ingedeeld 
& geëtiketteerd.  
 
De Arbowet eist dat ook werkvoorraden, interne mengsels, reservoirs, 
leidingen e.d. volgens CLP worden ingedeeld en geëtiketteerd. De regels 
gelden dus ook voor gebruikers.  
 
Het indelen en etiketteren van mengsels is lastig en tijdrovend. Daarom is er nu een handige 
en betaalbare tool in Excel. 
 
De rekentool  
Met de concentraties en gevarenindeling (H-zinnen) van de grondstoffen maakt de tool een 
etiket met de H & P zinnen, pictogrammen, signaalwoord en relevante stoffen. Zie hieronder 
een voorbeeld etiket. In de bijlagen zijn de invoergegevens te zien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze tool kost het indelen en etiketteren van mengsels, of het controleren ervan u nog 
maar een fractie van de tijd! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testmengsel                      

 
  

 
Gevaar   
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Kan dodelijk zijn 
als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. Kan schade aan organen veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, 
met langdurige gevolgen.          
Bevat: Stof B, kan een allergische reactie veroorzaken.    
 
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. 
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende 
handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. 
Gelekte/gemorste stof opruimen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… 
raadplegen. GEEN braken opwekken.                            
 
Bevat: Stof B; Stof C;    

CLP 
mengsel 
rekentool 

Mengsel: 
X% stof A, H-zinnen 
Y% stof B, H-zinnen 
Etc. 



Tenviro 
Kosten & gebruikers  

 
Kosten (exclusief BTW) 2023:  
• het beschreven rekenmodel: €425*  

• vertaalmodule (in het Engels): €95**   (optioneel) 
• Update abonnement: €60/ jaar (optioneel). 
 

*€50 korting bij het volgen van de training Indelen mengsels. 
**€25 korting bij bestelling samen met de rekentool.  
 
Updates 
De tool wordt regelmatig geüpdate n.a.v. wetswijzigingen en klantwensen.  
Updates binnen 1 jaar na aanschaf zijn gratis. 
 
Helpdesk & training 
Er is een gratis helpdesk voor vragen over de tool. Voor de tool is geen training nodig, 
basiskennis van CLP rekenregels is echter altijd aan te raden bij het gebruik van classificatie 
tools (zie onze CLP training: Indelen van mengsels). 
 
Gebruikers 
Ziekenhuis- & schoollaboratoria, andere downstream gebruikers, mengselleveranciers en 
bedrijven die classificatie van (eigen of geleverde) mengsels/ VIBs willen controleren. 
 

 
Tenviro 
Tenviro AB is een advies- & opleidingsbureau gespecialiseerd in chemicaliënwetgeving met 
een achtergrond binnen de REACH & CLP helpdesk. Zie onze referentieprojecten.  
 
Neem voor vragen, het bestelformulier of een Demoversie contact op met Erwin Theelen via: 
• telefoon: +31(0)30–6346202 

• formulier: Vragenformulier 
• email: Contactgegevens 
 

 
 
Februari 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tenviro.nl/training_indelen_mengsels_clp.php
https://www.tenviro.nl/referentie_reach.php
https://www.tenviro.nl/contactform.php
https://www.tenviro.nl/contact.php


Tenviro 
Specificaties CLP mengsel rekentool 

 
Systeem 

 
Excel werkblad, werkt in Microsoft (Office) 365 versies 

Taal Het model & resultaten zijn in het Nederlands. Met de (optionele) vertaalmodule 
kunnen de etiketinfo in 23 EU talen worden vertaald. Toekomstige versies/ updates 
kunnen echter in het Engels zijn (met de vertaalmodule om etiketinfo te vertalen). 

Input De tool vraagt t.a.v. alle stoffen in het mengsel: 

• de maximale concentraties 

• de H-zinnen voor gezondheid & milieu 

• indien bekend eventuele: 

• M-factoren of Specifieke Concentratie Limieten 

• LD/ LC50 waarden (in de acute tox. module kan hiermee indien gewenst gerekend 
worden) 

• Vlam- en kookpunt van het mengsel. 

Output De tool geeft voor het mengsel: 

• de H-zinnen voor gezondheid & milieu (ook EUH208 & EUH210), het signaalwoord & 
pictogrammen 

• P-zinnen (de belangrijkste blauw gemarkeerd) 

• een volledig etiket waar indien gewenst: 

• H & EUH-zinnen toegevoegd kunnen worden voor fysische gevaren, alles wijzigt 
automatisch mee 

• P-zinnen weggehaald kunnen worden 

• op het etiket (zoals verplicht) de stoffen die voor de indeling van het mengsel hebben 
gezorgd 

• indicatie t.a.v. CMR status, ADR & BRZO klasse, noodzaak VIB en UFI op basis van 
alleen H-zinnen. 

Begren-
zing 

• De tool werkt zonder database (veel stoffen kennen verschillende indelingen, het VIB 
is dan toch leidend) 

• Gezondheid- & milieugevaren kunnen berekend worden, voor fysische gevaren zoals 
ontvlambaarheid bestaan geen rekenregels in CLP 

• Er kunnen 8 stoffen worden ingegeven met 5 H-zinnen voor gezondheids- & 2 voor 
milieugevaren (bij drie stoffen is ruimte voor totaal 12 H-zinnen)  

• Het etiket heeft een vast formaat welke indien nodig eenvoudig in Word verder kan 
worden bewerkt. 

•  De tool is met grote zorg ontwikkeld, fouten zijn echter nooit uit te sluiten; de tool is 
geen vervanging van de geldende regels. 

Hand-
leiding 

Bij de tool wordt een handleiding geleverd met uitleg over de tool en achtergronden 
t.a.v. CLP rekenregels. 

Als bijlage vindt u voorbeelden/ screendumps van enkele delen van de rekentool.  
Ook is er een informatief introductiefilmpje. 

 

 

 

https://www.tenviro.nl/clp_rekentool_intro.php
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Input 
 

Input → Gegevens in te vullen door gebruiker 
 

 

 

Bij stof 6, 7 & 8 kunnen 12 H-zinnen worden ingegeven! 

nee

H302 H304 H312 H315 EUH208 H319 H371 H411        h226    

naam

conc. in % 1,5 (gebruik geen % teken)

ja / nee nee

ja / nee nee

eventuele SCL (geen % of ≥ tekens)

H-zin h304

H-zin h314 10

H-zin h315 2

Bij SCLs voor zowel een zware als lichte cat.: beide gebruiken. H-zin h319 2

H-zin

eventuele M-factor

H-zin H410 10

H-zin

naam

conc. in % 9 (gebruik geen % teken)

ja / nee nee

ja / nee nee

eventuele SCL (geen % of ≥ tekens)

H-zin h304

H-zin h370

H-zin h317(1/1B) 10

Bij SCLs voor zowel een zware als lichte cat.: beide gebruiken. H-zin h311

H-zin h301

eventuele M-factor

H-zin

H-zin

naam

conc. in % 2,5 (gebruik geen % teken)

ja / nee nee

ja / nee nee

eventuele SCL (geen % of ≥ tekens)

H-zin h319

H-zin h370

H-zin h315

Bij SCLs voor zowel een zware als lichte cat.: beide gebruiken. H-zin h304

H-zin h310(2)

eventuele M-factor

H-zin H412

H-zin

Vul H-zin in als H3XX of kies uit drop-down lijst, plak niets in.

Milieugevaren (H4XX)

Geef naast H-zin eventuele Specifieke Concentratie Limiet.

Stof C

Max. concentratie van de stof in het mengsel

Invullen gegevens mengsel

Testmengsel

Gevaarlijk H302 H304 H312 H315 EUH208 H319 H371 H411        h226    

Milieugevaren (H4XX)

Geef naast H-zinnen eventuele M-factoren indien >1

Max. concentratie van de stof in het mengsel

Is de pH van het mengsel ≤ 2 of ≥11,5? 

Let op er zijn velden ingevuld, het mengsel is volgens de info:

Naam van het te beoordelen mengsel

Geef naast H-zin eventuele Specifieke Concentratie Limiet.

Milieugevaren (H4XX)

Invullen gegevens stoffen in het mengsel

Max. concentratie van de stof in het mengsel

Heeft de stof een onbekende acute toxiciteit?

Stof A

Geef naast H-zinnen eventuele M-factoren indien >1

Extreem corrosieve stof zonder SCL daarvoor?

Geef naast H-zin eventuele Specifieke Concentratie Limiet.

Stof B

Gezondheidsgevaren (H3XX)

Vul H-zin in als H3XX of kies uit drop-down lijst, plak niets in.

Heeft de stof een onbekende acute toxiciteit?

Extreem corrosieve stof zonder SCL daarvoor?

Extreem corrosieve stof zonder SCL daarvoor?

Heeft de stof een onbekende acute toxiciteit?

Gezondheidsgevaren (H3XX)

Gezondheidsgevaren (H3XX)

Geef naast H-zinnen eventuele M-factoren indien >1

Zie blad Etiket!

Vul H-zin in als H3XX of kies uit drop-down lijst, plak niets in.

Stof 1

Stof 3

Stof 2
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Fine-tuning 
 

Extra’s → Bepalen ontvlambaarheid (vloeistoffen) 
 
 
 
 

Selectie → H-zinnen tips over uitzonderingen  
 
 
 
 
 
 
 

 
Selectie → H-zinnen toevoegen (fysische gevaren), of weghalen (bij uitzonderingen)  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Selectie → P-zinnen weghalen (belangrijkste blauw gemarkeerd) of toevoegen (B2C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Overnemen op etiket?

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.ja
P233 In goed gesloten verpakking bewaren. ja
P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken. nee
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. ja
P264 Na het werken met dit product … grondig wassen. nee
P273 Voorkom lozing in het milieu. ja
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.ja
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. nee
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket). nee
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. ja
P301+P310+P331 NA INSLIKKEN: Onmiddelli jk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. GEEN braken opwekken.ja
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.nee
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. nee
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. nee
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. nee
P370+P378 In geval van brand: blussen met … nee
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. nee

P-zinnen mengsel op basis van bovenstaande H-zinnen

Hieronder

bij B2C levering:

nog invullen/ overwegen 

P101  P102  P501  P405  P270            11

Overnemen op etiket?

H302 Schadelijk bij inslikken. ja H302
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. ja H304
H312 Schadelijk bij contact met de huid. ja H312
H315 Veroorzaakt huidirritatie. ja H315
EUH208 Bevat: Geurstof B, kan een allergische reactie veroorzaken. ja EUH208
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. ja H319
H371 Kan schade aan organen veroorzaken. ja H371
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ja H411

H-zinnen mengsel uit blad Gegevens

Als u onder blad Gegevens stofnamen heeft ingevuld komen hieronder automatisch de stoffen die voor EUH208 zorgen.

EUH208 stoffen: 1

h226 Ontvlambare vloeistof en damp. 1 h226

______________

Voeg overige verplichte H-zinnen toe zoals voor fysische gevaren

Voeg eventueel verplichte EUH-zinnen toe, zie blad EUH

Geurstof B, 

Gevaar

Verplicht signaalwoord voor op het etiket:
H304 hoeft niet als het mengsel een viscositeit > 20.5 mm2/s heeft bij 40°C of in niet hervulbare verstuiver zit

Gevaarlijk Pictogram(men) behorend bij gevarenklasse

(zie onder de tabel of blad Etiket voor de pictogrammen)

H302 GHS07

H304 GHS08

H312 GHS07

H315 GHS07

EUH208 (geen pictogram)

H319 GHS07

H371 GHS08

H411 GHS09

Resultaten  (H & P zinnen en signaalwoord voor gezondheid- & milieugevaren)

Verplichte H- zinnen (incl. EUH208 en EUH210) voor gezondheids- & milieugevaren (zie ook de opmerkingen hieronder):

Bevat: Geurstof B, kan een allergische reactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Schadelijk bij inslikken.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Testmengsel 19 is volgens CLP bijlage I:

Kan schade aan organen veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Schadelijk bij contact met de huid.

Veroorzaakt huidirritatie.

Ontvlambaarheid vloeistoffen

Vlampunt: 28 geef vlampunt in °C (gebruik indien nodig - en/ of komma, geen andere tekens)

Kookpunt: 67 geef kookpunt in °C (gebruik indien nodig - en/ of komma, geen andere tekens)

Indeling: H226

Als niet vlamonderhoudend (sustained combustibility test UN RTDG Manual of Tests and Criteria): geen indeling als ontvlambaar nodig
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Output 
 

Resultaat → CLP gevarenetiket 
 

 
 

Er wordt ook een compacter etiket gegenereerd: zie de eerste pagina van deze brochure! 
 
 

Resultaat → Consequenties/ gevolgen van de berekende mengselindeling  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevaar
h226
H302
H304
H312
H315
H319
H371
H411
______________
EUH208
______________
P210
P233
P260
P273
P280
P391
P301+P310+P331

Bevat: Stof B; Stof C; Testmengsel

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie.

Schadelijk bij inslikken.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Schadelijk bij contact met de huid.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Kan schade aan organen veroorzaken.

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.

Bevat: Stof B, kan een allergische reactie veroorzaken.

NA INSLIKKEN: Onmiddelli jk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. GEEN braken opwekken.

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Voorkom lozing in het milieu.

CMR conclusie: mengsel zelf geen CMR. Geen CMR grondstoffen gebruikt. Voelbare gevaarsaanduiding nodig? ja

Overige zorg: mengsel is zelf geen ZZS. Let op, ook eventuele andere eigenschappen kunnen tot ZZS leiden. Kindveilige sluiting nodig? ja

ADR indicatie: 3 9

BRZO conclusie: P5x E2

Exacte indeling of omstandigheid is nodig voor juiste indeling in ADR klasse 4.1/ 5.2 of BRZO subcategorie P3a of b/ P5a, b of c

Conclusies t.a.v. Veiligheidsinformatieblad en Unique Formula Identifier

Het product is gevaarlijk, bij levering aan beroepsmatige gebruikers is een VIB verplicht

Tenviro kan indien gewenst voor u de benodigde VIBs opstellen

Als het product een mengsel is, is bij levering aan derden aanmelding bij vergiftigingeninformatiecentra 

verplicht. Met ingang van 2020 is dan tevens een UFI verplicht voor op het etiket

Testmengsel 19 Conclusies voelbare gevaarsaanduiding & kindveilige sluiting (consumenten producten)

mengsel BRZO categorie:

Conclusies ZZS, ADR & BRZO

mengsel ADR klasse(n):
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Extra modules (verdieping) 
 

Extra’s → Indien nodig voor complexe situaties acute tox berekenen met LD50’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Extra’s → Indien gewenst M-factor van een stof berekenen/ controleren met LC50’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie t.a.v. mengsel

Route LD/C50 range gevarencategorie ATE

Conclusie Oraal 0 < categorie 1 (H300) ≤ 5 0,5 Stof 1 Stof 2 Stof 3 Stof 4 Stof 5

(mg/kg lichaamsgewicht) 5 < categorie 2 (H300) ≤ 50 5 Conc (% w/w; voor gassen/ gasfase echter: % v/v) 5 20 30

50 < categorie 3 (H301) ≤ 300 100 Naam van stof (optioneel)

300 < categorie 4 (H302) ≤ 2 000 500 Oraal Orale acute tox. onbekend voor stof? nee nee nee nee nee

niet ingedeeld ∑Ci/ATEi 100 -(∑C unknown>10%) ATEmix Orale LD50 (mg/kg bw) of ATE: 0,5 200 750

10,14 100 9,9 0,5 200 750 999999 999999

% onbekende orale tox: 0 0 0 0 0

Conclusie Dermaal 0 < categorie 1 (H310) ≤ 50 5 ATE oraal in berekening* 0,5 200 750 999999 999999

(mg/kg lichaamsgewicht) 50 < categorie 2 (H310) ≤ 200 50

200 < categorie 3 (H311) ≤ 1 000 300

1 000 < categorie 4 (H312) ≤ 2 000 1 100 Dermaal Dermale acute tox. onbekend voor stof? nee nee nee nee nee

niet ingedeeld ∑Ci/ATEi 100 -(∑C unknown>10%) ATEmix Dermale LD50 (mg/kg bw) of ATE: 60 400 1875

0,15 100 669,6 60 400 1875 999999 999999

% onbekende dermale tox: 0 0 0 0 0

Inhalatie: gas 0 < categorie 1 (H330) ≤ 100 10 ATE dermaal in berekening* 60 400 1875 999999 999999

(ppmV, ml/m3) 100 < categorie 2 (H330) ≤ 500 100

500 < categorie 3 (H331) ≤ 2 500 700

2 500 < categorie 4 (H332) ≤ 20 000 4 500 Inhalatie gas Inhallatie acute tox. onbekend voor stof? nee nee nee nee nee

niet ingedeeld ∑Ci/ATEi 100 -(∑C unknown>10%) ATEmix Inhalatie LC50 (gas in ppmV = ml/m3) of ATE: 600

0,01 100 11928,4 600 999999 999999 999999 999999

% onbekende inhalatie tox: 0 0 0 0 0

Inhalatie: damp 0 < categorie 1 (H330) ≤ 0,5 0,05 ATE inhalatie (gas) in berekening* 600 999999 999999 999999 999999

(mg/l) 0,5 < categorie 2 (H330) ≤ 2,0 0,5

2,0 < categorie 3 (H331) ≤ 10,0 3

10,0 < categorie 4 (H332) ≤ 20,0 11 Inhalatie damp nee nee nee nee nee

niet ingedeeld ∑Ci/ATEi 100 -(∑C unknown>10%) ATEmix Inhalatie LC50 (damp in mg/l) of ATE: 5

4,00 100 25,000 999999 5 999999 999999 999999

% onbekende inhalatie tox: 0 0 0 0 0

Inhalatie: stof/ nevel 0 < categorie 1 (H330) ≤ 0,05 0,005 ATE inhalatie (damp) in berekening* 999999 5 999999 999999 999999

(mg/l) 0,05 < categorie 2 (H330) ≤ 0,5 0,05

0,5 < categorie 3 (H331) ≤ 1,0 0,5

1,0 < categorie 4 (H332) ≤ 5,0 1,5 Inhalatie stof/ nevel nee nee nee nee nee

niet ingedeeld ∑Ci/ATEi 100 -(∑C unknown>10%) ATEmix Inhalatie LC50 (stof/ nevel in mg/l) of ATE: 0,6

50,00 100 2,0000 999999 999999 0,6 999999 999999

Conclusie Inhalatie (los) categorie 4 (H332) (zwaarste) % onbekende inhalatie tox: 0 0 0 0 0

ATE inhalatie (stof/ nevel) in berekening* 999999 999999 0,6 999999 999999

Conclusie Inhalatie (som) categorie 3 (H331) (gewogen) *om delen door 0 te voorkomen wordt bij geen LD/LC50 of bij onbekende acute tox, gerekend met een waarde van 999999.

gas damp stof/nevel onbekend resultaat conclusie

0,008383333 0,020000175 0,025000013 0 0,05

0,041916667 0,0800007 0,250000125 0 0,37

0,209583335 0,4000035 0,50000025 0 1,11 cat. 3 categorie 3 (H331)

1,676666677 0,800007 2,50000125 0 4,98 cat. 3

Achtergrond bij deze module

Zorg zelf of bovenstaande H-zinnen via blad Etiket worden meegenomen

Conclusie acute toxiciteitsberekening mengsel Gebruikte formule volgens CLP bijlage I Invullen gegevens t.a.v. de relevante stoffen in het mengsel

Berekeningen/ resultaten

Gebruik deze module als er LD50's/ ATe's zijn, andere inhalatie fasen dan damp relevant zijn of als onbekende actute toxiciteit maar bij bepaalde routes speelt.

Invullen/ gebruiken module Acute toxiciteit

Gebruik beschikbare LD/LC50 waarden of ATE's voor de routes waarvoor deze zijn bepaald/ afgeleid (VIB, C&L database, onderzoek).

De rekentool rekent wat acute toxiciteit betreft alleen met de ATE waarden uit CLP bijlage I, er kunnen geen LD50 waarden of andere ATEs ingegeven worden. In deze module kunnen mengsels tot 5 stoffen worden beoordeeld t.a.v. acute toxiciteit.

Gebruik alleen getallen (geen % teken). Gebruik indien nodig een komma (let op de eenheden). 

Daarmee is de rekentool voor sommige gevalen enigszins beperkt. Om die reden is deze extra module voor acute toxiciteitsberekeningen toegevoegd. Let bij inhalatie op juiste fase/ eenheden horend bij stofdata (zie verder onder de rekentabel voor achtergrondinformatie).

Wat inhalatie toxiciteit betreft kan met de gewone tool verder alleen de berekening als damp plaatsvinden (niet gas of stof/ nevel).

Daarnaast wordt bij het kiezen van "ja" bij onbekende acute toxiciteit er in de tool van uitgegaan dat dit voor alle routes geldt (oraal, dermaal en inhalatie). Kies anders uit de tabel links de ATE die met de route en gevarencategorie overeenkomt.

categorie 3 (H331)

Sommatie volgens Fractiemethode bij verschillende inhalatie fasen volgens guidance 2017 (gewogen)

Vul hieronder voor de relevante stoffen de concentratie en LD/ LC50 of ATE in. 

Als de acute toxiciteit voor een route onbekend is voor een stof moet dit aangegeven worden.
Let op, er zijn velden ingevuld

L(E)C50 range in mg/l M-factor NOEC of ECx range in mg/l

M-factor 

als niet snel afbreekbaar

M-factor 

als snel afbreekbaar

1 0,01 < NOEC ≤ 0,1 1

10 0,001 < NOEC ≤ 0,01 10 1

100 0,0001 < NOEC ≤ 0,001 100 10

1 000 0,00001 < NOEC ≤ 0,0001 1 000 100

10 000 0,000001 < NOEC ≤ 0,00001 10 000 1 000

100 000 0,0000001 < NOEC ≤ 0,000001 100 000 10 000

1 000 000 0,00000001 < NOEC ≤ 0,0000001 1 000 000 100 000

Bruikbare NOEC/ ECx data:

- Chronic NOEC or ECx (fish) and/or 

- Chronic NOEC or ECx (crustacea) and/or 

- Chronic NOEC or ECx (algae or other)

Laagste waarde telt.

Bij geen of niet goede NOEC: L(E)C50 data 

gebruiken en zelfde M-factor als acuut.

Output

Laagste L(E)C50 waarde (mg/l): M-factor aqua acuut (H400)= X

Laagste NOEC waarde (mg/l): M-factor aqua chronisch (H410)=

NOEC onbekend/ data slecht? nee

Snel afbreekbaar? nee

> 70% in 28 dagen?

of BCF < 500, of

Log KoW < 4 als geen andere info

Bij onvoldoende info kies: nee

Input

Er zijn vele soorten stoffen en data waardoor vaak via expert judgement tot conclusies 

gekomen moet worden. Met goede (GLP) data (acuut, chronisch en biodegradatie) die 

elkaar niet tegenspreekt moet via bovenstaande voor de meeste stoffen een goede M 

factor vastgesteld kunnen worden. Een M-factor in CLP bijlage VI of REACH dossier (beide 

te vinden in C&L database) gaat voor.

M-factor calculator

Bepalen van de M-factor

Snel afbreekbaar: > 70% afbraak binnen 28 

dagen (liefst < 10 day window).

Aanwijzing voor slechte afbreekbaarheid:

- BCF ≥ 500 of als er geen BCF is

- Log KoW ≥ 4

Meer info over afbreekbaarheid in annex II:

Als er bij stoffen die acuut of chronisch toxisch voor water cat. 1 zijn (H400 en/ of H410) geen M-factoren te vinden zijn moet zelf een M-factor 

worden vastgesteld. Als er goede tox data is (LC50s e.d.) dan kan via onderstaand overzicht of calculator de M-factor worden bepaald. Deze 

methodes zijn niet geschikt voor slecht of onoplosbare metalen. Ook niet wanneer geen (goede) LC/EC50 of NOEC waarden beschikbaar zijn.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdfZie voor meer info de guidance §4.1.3 en tabel 4.1.3:

Bruikbare LC50/ EC50 data:

- 96 hr LC50 (fish) and/or 

- 48 hr EC50 (crustacea) and/or 

- 72 or 96 hr ErC50 (algae or other)

Laagste waarde telt.

Acute toxiciteit (H400 stoffen) Chronische toxiciteit (H410 stoffen)

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

0,000001 < L(E)C50 ≤ 0,00001

0,0000001 < L(E)C50 ≤ 0,000001

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01



Tenviro 
 

Vertaalmodule (optioneel) 
 

Extra’s → Vertaalmodule voor vertalen etiketinfo in 24 EU talen (5 gelijktijdig) 

 

↓
Copy-Paste from our CLP tool 

Danger de (German) es (Spanish) hu (Hungarian) pt (Portuguese) sv (Swedish)

Gevaar

h226 h226

H302 H302

H304 H304

H312 H312

H315 H315

H319 H319

H371 H371

H411 H411

______________

EUH208

______________

P210

P233 EUH208

P260

P273

P280

P391

P301+P310+P331

P210

P233

P260

P273

P280

P391

P301+P310+P331

CLP H & P phrase translator

Version 2.0 (March 2021)

①②③④ Paste all data in 

Sheet Etiket A240-A262 in one go

(de) Gefahr 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann 

bei Verschlucken und Eindringen in die 

Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich 

bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen. 

Verursacht schwere Augenreizung. Kann die 

Organe schädigen . Giftig für 

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.    

Enthält  n-Butylglycidylether. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen.     

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 

Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht 

verschlossen halten. 

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Freisetzung in die Umwelt 

vermeiden. 

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschut

z/Gesichtsschutz tragen. Verschüttete Mengen 

aufnehmen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. 

KEIN Erbrechen herbeiführen.   

(es) Peligro 

Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso 

de ingestión. Puede ser mortal en caso de 

ingestión y penetración en las vías 

respiratorias. Nocivo en contacto con la piel. 

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación 

ocular grave. Puede provocar daños en los 

órganos. Tóxico para los organismos acuáticos, 

con efectos nocivos duraderos.    

Contiene éter de n-butilo y de glicidilo. Puede 

provocar una reacción alérgica.     

Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la 

niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su 

liberación al medio ambiente. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. Recoger el vertido. EN CASO DE 

INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un 

CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… NO 

provocar el vómito.   

(hu) Veszély 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve 

ártalmas. Lenyelve és a légutakba kerülve 

halálos lehet. Bőrrel érintkezve ártalmas. 

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. 

Károsíthatja a szerveket. Mérgező a vízi 

élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.    

butil-glicidil-éter-t tartalmaz. 

Allergiásreakciótválthatki.     

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól 

és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése 

tilos. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe 

való kijutását. 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 

használata kötelező. A kiömlött anyagot össze 

kell gyűjteni. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal 

forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. TILOS hánytatni.   

(pt) Perigo 

Líquido e vapor inflamáveis. Nocivo por 

ingestão. Pode ser mortal por ingestão e 

penetração nas vias respiratórias. Nocivo em 

contacto com a pele. Provoca irritação 

cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode 

afectar os órgãos. Tóxico para os organismos 

aquáticos com efeitos duradouros.    

Contém éter butil glicidílico. Pode provocar 

uma reacção alérgica.     

Manter afastado do calor, superfícies quentes, 

faísca, chama aberta e outras fontes de 

ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem 

fechado. Não respirar as 

poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossó

is. Evitar a libertação para o ambiente. Usar 

luvas de protecção/vestuário de 

protecção/protecção ocular/protecção facial. 

Recolher o produto derramado. EM CASO DE 

INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… NÃO 

provocar o vómito.   

(sv) Fara 

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid 

förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det 

kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid 

hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarlig 

ögonirritation. Kan orsaka organskador. Giftigt 

för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter.    

Innehåller butylglycidyleter. Kan orsaka en 

allergisk reaktion.     

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, 

öppen låga eller andra antändningskällor. 

Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl 

tillsluten. Inandas inte 

damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik 

utsläpp till miljön. Använd 

skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi

ktsskydd. Samla upp spill. VID FÖRTÄRING: 

Kontakta genast 

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Framkalla INTE kräkning.   

⑤ Choose max 5 EU languages (from drop-down lists below)

Note: paste all  info from cells A240-

A262 (Etiket) from our separate CLP 

tool. A240 is the signal word, if the 

product does not have a signal word, 

paste the blanc info from A240 

anyway.

① Signal word

② H-codes

③ EUH-codes

④ P-codes

↓
Or enter manually below

n-Butylglycidylether éter de n-butilo y de glicidilo butil-glicidil-éter éter butil glicidílico butylglycidyleter

(de) Gefahr 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann bei 

Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei 

Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Organe 

schädigen . Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.    

Enthält  n-Butylglycidylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.     

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. 

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Verschüttete Mengen 

aufnehmen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen.   

(es) Peligro 

Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de 

ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo en contacto con la piel. Provoca 

irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar daños en los órganos. Tóxico 

para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.    

Contiene éter de n-butilo y de glicidilo. Puede provocar una reacción alérgica.     

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación al 

medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Recoger el vertido. EN 

CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… NO 

provocar el vómito.   

(hu) Veszély 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve ártalmas. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Károsíthatja a 

szerveket. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.    

butil-glicidil-éter-t tartalmaz. Allergiásreakciótválthatki.     

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése 

tilos. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. A kiömlött anyagot össze kell 

gyűjteni. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. TILOS 

hánytatni.   

(pt) Perigo 

Líquido e vapor inflamáveis. Nocivo por ingestão. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas 

vias respiratórias. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação 

ocular grave. Pode afectar os órgãos. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros.    

Contém éter butil glicidílico. Pode provocar uma reacção alérgica.     

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. 

Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. Não respirar as 

poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evitar a libertação para o ambiente. Usar 

luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. Recolher o 

produto derramado. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/… NÃO provocar o vómito.   

(sv) Fara 

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer 

ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan 

orsaka organskador. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.    

Innehåller butylglycidyleter. Kan orsaka en allergisk reaktion.     

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning 

förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 

Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Samla upp spill. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Framkalla INTE kräkning.   

Tick the box if the product is H340, H350 or H360 due to substances with a 

Harmonised classified as such in CLP annex VI (follow the link →)
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Enter (translated) names of the EUH208 

substances (to replace the XXXX)

⑦ Copy-Paste & finalise

Copy translation results from next 

column and paste between the 

pictograms and supplier details on the 

label and finalise (see last column)

Finetune the CLP label via below questions/ actions

If a substance has a Harmonised classification, it's name translation is also harmonised. In case of hazardous substances as such, or in mixtures (triggering classification for health 

hazards), the CLP label must include those name(s). Find any harmonised names via below link to the C&L inventory (search by EC# or CAS#, information in Blue is harmonised). 

Enter the name for each language below, in case of no harmonisation: use the English or other common name.

⑥ Finetune

Restricted to professional users

Enter (translated) names of relevant 

substances to be included on the label

Finalisation: For all languages (after copy-paste into the label):

- delete all … or fill in specific information

  (P220, P230, P241, P250, P264, P310, P311, P312, P320, P321, P378, P401, P411, P501: replace ... with information)

- in case of / / delete the parts that are not relevant (like in P210, P260, P261, P280)

For H340 to H373, specify the routes of exposure/ affected organs if known and proven that no other organs/ 

routes are relevant (so only if 1 substance in the product causes these hazards and has routes/ organs specified 

in its hazard statement):

- H340 - H361: state route of exposure

- H360 - H361: specify by adding F, D, f, d, FD, fd, Fd or Df (F=May damage fertil ity, D=May damage the unborn child, 

   f=Suspected of damaging fertil ity, d=Suspected of damaging the unborn child) 

- H370, H371, H372 and/ or H373: state organs affected, state route of exposure.

For H350i, H360F, D, FD, f, d, fd, Fd or Df: the tool has the formal translations (use the exact H-codes).

Note that also other legislation with additional label requirements may apply (Biocides, Detergents, 

Decorative paints etc). This tool can only translate CLP H & P phrases and signal words. 

Check the final label alway's with the guidance on labelling:

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_en.pdf


