
Index stoffen / schoonmaakmiddelen 
 
Stof/ middel  Pagina 

Aceton ........................................................   1 

Acetonitril ...................................................   8 

Ammoniak ..................................................   17 

Ethanol .......................................................   25 

Kimberly clark duftmix/ melodie..................   34 

Maxforce white ic ........................................   38 

Medicarine ..................................................   45 

Neodisher kmr tabletten .............................   49 

Phenazine methosulfate..............................   51 

Sekusept plus ..............................................   57 

Suma auto oven clean d9.10 ........................   58 

Suma bac d10..............................................   64 

Suma calc d5 ...............................................   70 

Suma des t30...............................................   76 

Suma extend d3 ..........................................   78 

Suma forte plus l54......................................   80 

Suma inox d7...............................................   82 

Suma rapid d6 .............................................   87 

Suma tab d4................................................   91 

Taski tapi gum c4q ......................................   97 

Suma ultra l2 ...............................................   102 

Taski 100 w1................................................   108 

Taski 200 conc. Z1‐conc...............................   113 

Taski 300 conc.f1‐conc.................................   119 

Taski clonet w4 ...........................................   124 

Taski force z2 ..............................................   130 

Into wc ........................................................   136 

Taski jontec deepstrip f1j.............................   140 

Taski tensol f31............................................   145 

 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU-richtlijn 91/155/EC en het 
amendement 2001/58/EC.    

PROGOLD ACETON  
MSDS NL 01 / NL Versie  1.1   Drukdatum 24-10-2005 

Datum van herziening 12-08-05  

1/7 

 
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING  

productinformatie  

Handelsnaam : PROGOLD ACETON      

Firma : Sigma Coatings BV  
Amsterdamseweg 14 
1422 AD Uithoorn  

Telefoon : +31297541911   

Telefax : +31297541050   

Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

: +31204075210    

 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Bestanddelen EINECS 
No 

CAS-Nr. Symbo(o)l(
en) 

R-zin(nen) Concentratie 

aceton 200-662-2 67-64-1 F, Xi R11, R36, 
R66, R67 

50.00 - 100.00% 

Zie voor componenten met een wettelijke grenswaarde (MAC) hoofdstuk 8.  
Indien meerdere ingredienten met gelijke namen of nummers verschijnen hebben deze verschillende gevaren 
eigenschappen, bijvoorbeeld vlampunt.   

 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN    

R-zin(nen) : 
LICHT ONTVLAMBAAR. 
IRRITEREND VOOR DE OGEN. 
HERHAALDE BLOOTSTELLING KAN EEN DROGE OF EEN GEBARSTEN HUID VEROORZAKEN. 
DAMPEN KUNNEN SLAPERIGHEID EN DUIZELIGHEID VEROORZAKEN.   

P-zin(nen) : 
bij aanraking waarneembare gevaaraanduiding (EN/ISO 11683)    

 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

Algemene aanbevelingen : Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van 
twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos 
persoon laten drinken of eten.  

Contact met de ogen : Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkelijk met zuiver, 
vloeiend water spoelen. Contactlensen uitdoen. Medisch advies inwinnen.  

Contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met 
water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of 
verfverdunner gebruiken  
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Inademing : Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm 
houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige 
beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en 
medische advies inwinnen.  

Inslikken : Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. Geen braken 
opwekken.  

Verbranding : Als gemorst product op de kleding vlam vat, spoelen met ruim water. 
Verwijder loszittende kleding. Verwijder aan de huid gesmolten kleding 
niet.Medische verzorging is vereist.  

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Bijzondere gevaren bij 
brandbestrijding 

: Omdat het materiaal brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand een 
dikke zwarte rook worden ontwikkeld die gevaarlijke verbrandingsproducten 
bevat (zie paragraaf 10) Het inademen van gevaarlijke ontledingsprodukten 
kan ernstige schade voor de gezondheid veroorzaken. Gesloten blik in de 
buurt van brand met waternevel koelen. Voorkom het aflopen van bluswater 
naar het riool of oppervlakte water.  

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

: Bij brand een persluchtmasker dragen.  

Geschikte blusmiddelen : Gebruik water, alcoholbestendig schuim of koolzuur. Houd de vaten en de 
omgeving ervan koel door besproeien met water.  

Blusmiddelen die om 
veiligheidsredenen niet gebruikt 
mogen worden 

: GEEN waterstraal gebruiken   

 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen 

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor 
beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8. Draag 
adembescherming. Let op voor het ophopen van dampen tot boven de 
explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. Alle 
ontstekingsbronnen verwijderen.  

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. 
Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of 
verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.  

Reinigingsmethoden : Met bevochtigers reinigen. Oplosmiddelen vermijden. Beperk en verzamel 
morsingen met niet-ontbrandbare absorbsie materialen , (bijvoorbeeld zand, 
aarde. Diatomeen aarde, vermiculiet) en breng dit over in een vat voor 
verwijdering volgens de lokale / nationale regelgeving (zie paragraaf 13).  

Verdere aanwijzingen : Voor specifieke nationale regelgeving zie Paragraaf 15.   

 

7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering 

Advies voor veilig omgaan : Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie 
paragraaf 8) Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. 
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Tijdens het werken 
niet eten, drinken en roken. Voorkom inademing van damp of nevel. 
Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraag 8.  
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Aanwijzingen voor bescherming 
tegen brand en explosie 

: Voorkom de vorming van ontvlambare of ontplofbare concentraties van 
dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingconcentratiesdan zijn 
toegestaan. Bij omvullen van een blik naar een ander maatregelen nemen met 
betrekking tot 't aarden, en geleidend slangmateriaal gebruiken. Vonkveilig 
gereedschap gebruiken. Het product mag alleen gebruikt worden in ruimtes 
zonder open vuur of andere ontstekingsbronnen. Roken verboden. Door 
opeenhoping van verontreinigde doeken en droge spuitstof, voornamelijk in 
spuitfilters, kan spontane ontbranding optreden. Goede procedures voor orde 
en netheid, periodiek verwijderen van afval volgens geldende 
veiligheidsnormen en regelmatig onderhoud en vervangingvan spuitfilters 
verkleinen de kans op spontane ontbranding alsmede andere mogelijke 
brandgevaren.  

Opslag 

Eisen aan opslagruimten en 
vaten 

: Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor 
onbevoegden. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om 
lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur 
tussen 5 en 25°C (41 - 77 F) in een droge, goed geventileerde ruimte 
afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. 
Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de 
bodem uit. De dampen kunnen met lucht kunnen dampen een ontplofbaar 
mengsel vormen. Elektrische installaties/bedrijfsmiddelen moeten voldoen 
aan de technische veiligheidsmaatstaven. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen - Niet roken. De stof moet worden opgeslagen in 
overeenstemming met de betreffende nationale regelgeving.  

Aanbevelingen voor gemengde 
opslag 

: Oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische materialen op afstand houden. 

   

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Minimale hoeveelheid te ventileren lucht die nodig is voor 1 liter product  

Om de MAC te bereiken :   449 m3/l  Basis: MAC (NL)   

Om 10% OEG te bereiken :  

 

144 m3/l   

MAC waarde van het product :  

 

1,780 mg/m3 Basis: MAC (NL)    

Bestandelen op de Nationale MAC waarde lijst en/of de Europese TLV lijst (98/24/EC)   

Bestanddelen CAS-Nr. Waarde  
[mg/m 3] 

Waarde  
[ppm]  

Basis  

aceton  67-64-1  1,780.00   
1,210.00    

750.00    
500.00     

MAC (NL) TWA   
EU ELV TWA    

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
  
Algemene aanbevelingen  

Adembescherming : Indien werknemers - ook als ze niet zelf bezig zijn met de verwerking van het 
product - zich in een spuitcabine bevinden, dient ventilatie aanwezig te zijn 
voor eventuele spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen. In deze omstandigheden 
dienen zij een verse-lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het 
moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de MAC-waarde.  

Bescherming van de handen : Bij langer of herhaaldelijk kontakt handschoenen gebruiken. 
Beschermingscremes kunnen helpen bij het beschermen van de blote huid. 
Na kontakt met de huid grondig wassen.   

Oogbescherming : Het dragen van een chemicalienbestendige beschermingsbril is verplicht.  

Page 3 of 149



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU-richtlijn 91/155/EC en het 
amendement 2001/58/EC.    

PROGOLD ACETON  
MSDS NL 01 / NL Versie  1.1   Drukdatum 24-10-2005 

Datum van herziening 12-08-05  

4/7 

Bescherming van de huid en het 
lichaam 

: Het personeel dient beschermende kleding te dragen. Na kontakt met de huid 
grondig wassen. Werkkleding dient niet uit textiel te bestaan, dat in geval van 
brand een gevaarlijk smeltgedrag vertoont. Het dragen van antistatische 
schoenen is verplicht.   

Verdere aanwijzingen       

Milieu bescherming  : Zie de nationale wetgeving in hoofdstuk 15 voor wetgeving met betrekking 
op mileubescherming.   

Persoonlijke bescherming 
SigmaKalon Internal Safety 
Code (INSACO) 

: Oogbescherming, veiligheidshandschoenen en combi-masker P1A1  

Vraag uw persoonlijke beschermingsmiddelen leverancier voor nader advies.   

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Vorm : vloeistof  
Kleur : kleurloos  
Geur : kenmerkend  
Kookpunt/traject : 56 °C 
Vlampunt : -19.0 °C 

Opmerking: Berekend 
Zelfontbrandingstemperatuur : 465 °C 
Bovenste explosiegrens : 13 %(V) 
Onderste explosiegrens : 2.3 %(V) 
Dichtheid : 0.8 g/cm3 

bij 20 °C 
Wateroplosbaarheid :  volledig oplosbaar  

pH  : 7  

Viscositeit, dynamisch : 0.33 mPa.s   

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Te vermijden omstandigheden : Vermijd temperaturen boven 60°C (140 F), direct zonlicht en aanraking met 
warmtebronnen.  

Gevaarlijke reacties : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure 
materialen om exothermische reacties te vermijden. 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals: 
Koolzuur (CO2), koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), dichte zwarte 
rook.   

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Acute giftigheid bij inslikken : Kan misselijkheid, buikkrampen (koliek) en irritatie van de slijmvliezen 
veroorzaken.  

Acute giftigheid bij inademen : Blootstelling aan concentraties boven de MAC waarde aan de damp van de 
samenstellende stoffen kan de gezondheid schaden Zoals: irritatie van de 
slijmvliezen, irritatie van de ademhalingswegen, aandoeningen aan de nieren, 
lever en centrale zenuwstelsel. Verschijnselen en symptomen zijn: 
duizeligheid, vermoeidheid, spierverslapping, slaperigheid en in ernstige 
gevallen bewusteloosheid.   

Huidirritatie : Langer of herhaaldelijk kontakt met het produkt schaadt het natuurlijk vet 
van de huid en leidt tot uitdrogen van de huid. Het produkt kan via de huid in 
het lichaam opgenomen worden.  
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Oogcontact : Kan onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken.  
Verdere informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.    

Gegevens met betrekking tot acute giftigheid van componenten  

 

12. MILIEU-INFORMATIE 

Verdere informatie : Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de 
Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig niet 
geclassificeerd als milieugevaarlijk.   

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

product :  De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of 
bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de 
separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen. 

    

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Transport volgens ADR voor de weg, IMDG voor de zee en IATA voor luchttransport: 
UN-Nr : 1090 
Juiste transportnaam : ACETONE  
Klasse : 3  
Verpakkingsgroep : II  
Etiket  : 3  

Marine Pollutant (IMDG)(P,PP,-)  : -  
EmS (IMDG) : F-E, S-D  

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : Max. per binnenverpakking : 3.00 L 
Max. per collo : 30.00 KG  

Gelimiteerde hoeveelheden (IMDG) : Max. per binnenverpakking : 1.00 L 
Max. per collo : 30.00 KG      

 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE  

         

Irriterend  Licht ontvlambaar        
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R-zin(nen) : R11 Licht ontvlambaar. 
R36 Irriterend voor de ogen. 
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een 

gebarsten huid veroorzaken. 
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 

veroorzaken.   

S-zin(nen) : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S 9 Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet 

roken. 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. 

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en verpakking of etiket tonen.  

P-zin(nen) :  bij aanraking waarneembare gevaaraanduiding 
(EN/ISO 11683)    

VOS  : 800 g/l 
Methode: Berekend   

Nationale wetgeving 

Vlarem : P1, Xi   

CPR Classificatie : K1 Xi   

NER Classificatie : NER Klasse O.1: 0 %(m) 
NER Klasse O.2: 0 %(m) 
NER Klasse O.3: 100 %(m)    

MAL code (1993) : 4 - 1    

 

16. OVERIGE INFORMATIE 

Uitleg van de R-zinnen vermeld in sectie 2  

aceton R11 Licht ontvlambaar. 
R36 Irriterend voor de ogen. 
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 

veroorzaken. 
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.   

 

Versie: 1.1 Datum van herziening 12.08.2005  

De inhoud van dit veiligheidsblad berust op de stand van de techniek en de toepasselijke Europese en Nationale wet- en 
regelgeving op de dag van publicatie. De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving 
wijzigingen in de inhoud van het veiligheidsblad aan te brengen. Normaliter zal iedere wijziging worden gevolgd door 
de publicatie van een nieuw veiligheidsblad. De gebruiker is verplicht bij iedere raadpleging de datum van publicatie te 
controleren. In geval sinds de datum van publicatie meer dan 12 maanden is verstreken, mogen de gegevens alleen 
worden gebruikt na afstemming met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van de leverancier om vast te stellen of de 
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gegevens nog toepasselijk kunnen worden geacht. Omdat de leverancier geen invloed heeft op de precieze 
toepassingsomstandigheden van het product draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid voor de (negatieve) 
gevolgen van deze precieze toepassingsomstandigheden, waarop de leverancier geen invloed heeft en die niet voldoen 
aan de verhandelings- en stockeringsinstructies en andere voorschriften vermeld in dit veiligheidsblad.  

Nadat alle component(en) vermeld op het relevante kenmerkblad zijn gemengd dienen de veiligheidsvoorschriften van 
de afzonderlijke component(en) vermeld op de veiligheidsbladen en etiketten gebruikt te worden om de 
veiligheidsvoorschriften van het gemengde product vast te stellen.    
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DFHWRQLWULO

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1.1 Identificatie van de stof of het preparaat:

3URGXFWQDDP ��DFHWRQLWULO

SURGXFWW\SH

&$6�QU

(*�FDWDORJXVQU

(,1(&6�QU

PROHFXOHPDVVD

EUXWRIRUPXOH

(*�QDDP

��=XLYHUH�VWRI

���������

��������������

�����������

�������

��&�+�1

��DFHWRQLWULO

Einecsnaam ��DFHWRQLWULO

1.2 Gebruik van de stof of het preparaat:
2SORVPLGGHO

1.3 Identificatie van de onderneming:
5DDGSOHHJ�XZ�DUERGLHQVW�RI�XZ�DIGHOLQJ�LQNRRS�YRRU�LQIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�IDEULNDQW��GH�LPSRUWHXU�RI�GH�

OHYHUDQFLHU�YDQ�GLW�SURGXFW�

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
���������������

%UDQGZHHULQIRUPDWLHFHQWUXP�YRRU�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ���%�,�*��

7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW����$�����%������*HHO

2. Identificatie van de gevaren

��/LFKW�RQWYODPEDDU

��6FKDGHOLMN�ELM�LQDGHPLQJ��RSQDPH�GRRU�GH�PRQG�HQ�DDQUDNLQJ�PHW�GH�KXLG

��,UULWHUHQG�YRRU�GH�RJHQ

��2SJHSDVW��:RUGW�RSJHQRPHQ�GRRU�GH�KXLG

��*HXUJHZHQQLQJ�NDQ�RSWUHGHQ

��/LFKW�LUULWHUHQG�YRRU�GH�DGHPKDOLQJVZHJHQ

��/LFKW�LUULWHUHQG�YRRU�GH�KXLG

- NFPA-code : 2-3-0

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

*HYDDUOLMNH�EHVWDQGGHOHQ &$6�1U��
(,1(&6�(/,1&6�1U�

&RQF��
���

*HYDDU��
V\PEROHQ

*HYDUHQ��5�=LQQHQ�
���

DFHWRQLWULO �������

���������

����� )�;Q ������������������

(1) Voor volledige tekst van R-zinnen: zie rubriek 16

(2) Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt

(3) PBT-stof

4. Eerstehulpmaatregelen

%UDQGZHHULQIRUPDWLHFHQWUXP�YRRU�*HYDDUOLMNH�6WRIIHQ�Y]Z��%,*�

7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW����$����%������*HHO

������������������� KWWS���ZZZ�ELJ�EH LQIR#ELJ�EH

�����������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NFUnr.: 1)8���� �����BIGnr.:

1 9�

(GLWLH����

$DQPDDNGDWXP��

Revisienr: 00

06'6B1)8B5($&+

Alarmnummer: 1000 Infonummer: 2572
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DFHWRQLWULO

����1D�LQDGHPHQ�

��%UHQJ�KHW�VODFKWRIIHU�LQ�GH�IULVVH�OXFKW

��*HHQ�PRQG�RS�PRQGEHDGHPLQJ�WRHSDVVHQ

��%LM�DGHPKDOLQJVSUREOHPHQ��DUWV�PHGLVFKH�GLHQVW�UDDGSOHJHQ

����&RQWDFW�PHW�GH�KXLG�

��2QPLGGHOOLMN�PHW�YHHO�ZDWHU�VSRHOHQ

��*HEUXLN�YDQ�]HHS�WRHJHVWDDQ

��*HHQ��FKHPLVFK��QHXWUDOLVDWLHPLGGHO�JHEUXLNHQ

��6ODFKWRIIHU�QDDU�DUWV�EUHQJHQ�DOV�LUULWDWLH�DDQKRXGW

4.3 Contact met de ogen:

��2QPLGGHOOLMN�PHW�YHHO�ZDWHU�VSRHOHQ

��6ODFKWRIIHU�QDDU�RRJDUWV�EUHQJHQ�DOV�LUULWDWLH�DDQKRXGW

��*HHQ�QHXWUDOLVDWLHPLGGHO�JHEUXLNHQ

4.4 Na inslikken:

��0RQG�VSRHOHQ�PHW�ZDWHU

��=R�YOXJ�PRJHOLMN�QD�LQQDPH��YHHO�ZDWHU�ODWHQ�GULQNHQ

��1LHW�ODWHQ�EUDNHQ

��,QGLHQ�PHQ�]LFK�RQZHO�YRHOW��PHGLVFKH�GLHQVW�DUWV�UDDGSOHJHQ

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Geschikte blusmiddelen:

��$OFRKROEHVWHQGLJ�VFKXLP

��%&�SRHGHU

��.RRO]XXU

��9HUQHYHOG�ZDWHU

��3RO\YDOHQW�VFKXLP

5.2 Te mijden blusmiddelen:
���92//(�VWUDDO��ZDWHU�QLHW�HIIHFWLHI�DOV�EOXVPLGGHO

5.3 Speciale blootstellingsgevaren:

��.DQ�HOHNWURVWDWLVFK�RSODGHQ�PHW�NDQV�RS�RQWVWHNLQJ

��.DQ�RQWVWHNHQ�GRRU�YRQNHQ

��9HUVSUHLGHQ�YDQ�JDV�GDPS�ODQJV�GH�JURQG��RQWVWHNLQJVNDQV

��%LM�YHUKLWWLQJ�YHUEUDQGLQJ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�EUDQGEDUH�JDVVHQ�GDPSHQ��ZDWHUVWRIF\DQLGH��QLWUHX]H�GDPSHQ��

NRROVWRIPRQR[LGH�NRROVWRIGLR[LGH�

��5HDJHHUW�ODQJ]DDP�PHW�ZDWHU��YRFKW���YRUPLQJ�YDQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��DPPRQLDN��QLWUHX]H�GDPSHQ�

5.4 Instructies:
��7DQNV�YDWHQ�NRHOHQ�HQ�RI�LQ�YHLOLJKHLG�EUHQJHQ

��/DGLQJ�QLHW�YHUSODDWVHQ�LQGLHQ�DDQ�KLWWH�EORRWJHVWHOG

��7R[LVFKH�JDVVHQ�YHUGXQQHQ�PHW�YHUQHYHOG�ZDWHU

��5HNHQLQJ�KRXGHQ�PHW�WR[LVFK�EOXVZDWHU

��%OXVZDWHU�EHSHUNHQ��]R�PRJHOLMN�RSYDQJHQ�RI�LQGDPPHQ

5.5 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
��%LM�YHUKLWWLQJ�YHUEUDQGLQJ��DGHPOXFKWWRHVWHO

�����������
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6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

��+DQGVFKRHQHQ

��1DXZDDQVOXLWHQGH�EULO

��+RRIG�KDOVEHVFKHUPLQJ

��%HVFKHUPHQGH�NOHGLQJ

��%LM�JURRW�OHN�RI�LQ�JHVORWHQ�UXLPWH��DGHPOXFKWWRHVWHO

��%LM�JURRW�OHN�RI�LQ�JHVORWHQ�UXLPWH��JDVSDN

��%LM�YHUKLWWLQJ�YHUEUDQGLQJ��DGHPOXFKWWRHVWHO

��=LH�UXEULHN�������

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

��/HN�GLFKWHQ��WRHYRHU�DIVOXLWHQ

��0RUVYORHLVWRI�LQGDPPHQ

��9HUGDPSLQJ�WUDFKWHQ�WH�EHSHUNHQ

��%RGHP��HQ�ZDWHUYHURQWUHLQLJLQJ�YRRUNRPHQ

��%LQQHQGULQJHQ�LQ�ULRRO�YHUKLQGHUHQ

6.3 Reinigingsmethoden:

��0RUVYO��DEVRUEHUHQ�LQ�QLHW�EUDQGEDDU�DEVRUSWLHPLGGHO�R�D���]DQG��DDUGH��YHUPLFXOLHW

��*HDEVRUEHHUG�SURGXFW�RSVFKHSSHQ�LQ�DIVOXLWEDUH�YDWHQ

��0RUVVWRI�UHVWDQW�]RUJYXOGLJ�YHU]DPHOHQ

��7DQNV�QD�EHVFKDGLJLQJ�DINRHOLQJ�OHHJPDNHQ

��1LHW�PHW�SHUVOXFKW�RYHUSRPSHQ

��9HU]DPHOG�SURGXFW�RYHUGUDJHQ�DDQ�SURGXFHQW�EHYRHJGH�GLHQVW

��1D�ZHUN]DDPKHGHQ�NOHGLQJ�HQ�PDWHULDDO�UHLQLJHQ

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering:
��1RUPDOH�K\JLsQH

��9HUSDNNLQJ�JRHG�JHVORWHQ�KRXGHQ

7.2 Opslag:

Voorwaarde voor veilige opslag:

��2S�HHQ�GURJH�SODDWV�EHZDUHQ

��9HQWLODWLH�ODQJV�GH�YORHU

��%UDQGYHLOLJ�ORNDDO

��2SYDQJNXLS�YRRU]LHQ

��5HVHUYRLU�YDQ�DDUGLQJ�YRRU]LHQ

��2SVODDQ�ELM�RPJHYLQJVWHPSHUDWXXU

��%HVFKHUPHQ�WHJHQ�GLUHFWH�]RQQHVWUDOHQ

Product verwijderd houden van:

��ZDUPWHEURQQHQ��RQWVWHNLQJVEURQQHQ��R[LGDWLHPLGGHOHQ��UHGXFWLHPLGGHOHQ���VWHUNH��]XUHQ���VWHUNH��EDVHQ

Geschikt verpakkingsmateriaal:

��URHVWYULM�VWDDO��DOXPLQLXP��LM]HU��SRO\HWK\OHHQ��JODV

1LHW�JHVFKLNW�YHUSDNNLQJVPDWHULDDO�

��NRSHU��SODVWLF

7.3 Specifiek gebruik:

��=LH�GH�DDQZLM]LQJHQ�YDQ�GH�IDEULNDQW�YRRU�KHW�JHwGHQWLILFHHUGH�JHEUXLN

�����������
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Grenswaarden voor blootstelling:

:HWWHOLMNH�JUHQVZDDUGH��1HGHUODQG�

acetonitril

grenswaarde TGG 8 u wet. ���PJ�Pñ

8.1.1 Beroepsmatige blootstelling:

(*��ULFKWOLMQ���������(*�

acetonitril

,QGLFDWLHYH�JUHQVZDDUGH����X ���SSP

���PJ�Pñ

,QGLFDWLHYH�JUHQVZDDUGH���NRUWH�SHULRGH ��SSP

��PJ�Pñ

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling:
��5HJHOPDWLJ�FRQFHQWUDWLH�LQ�GH�OXFKW�PHWHQ

��:HUNHQ�RQGHU�SODDWVHOLMNH�DI]XLJLQJ�YHQWLODWLH

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

a) Bescherming van de ademhalingswegen:
��*DVPDVNHU�PHW�ILOWHUW\SH�$

��%LM�KRJH�GDPS��JDVFRQFHQWUDWLH��DGHPOXFKWWRHVWHO

b) Bescherming van de handen:

��+DQGVFKRHQHQ

materiaalkeuze beschermkleding (goede bescherming)
��EXW\OUXEEHU��JHFKORUHHUGH�SRO\HWK\OHHQ��WHWUDIOXRUHWK\OHHQ��QHRSUHHQ�EXW\OUXEEHU��QHRSUHHQ�QDWXXUUXEEHU��

SRO\HWK\OHHQ�HWK\OHHQYLQ\ODOFRKRO

materiaalkeuze beschermkleding (minder goed)
��39$

materiaalkeuze beschermkleding (slecht)
��QLWULOUXEEHU��SRO\HWK\OHHQ��QDWXXUUXEEHU��QHRSUHHQ��39&��YLWRQ

c) Bescherming van de ogen:

��*HFRPELQHHUGH�RRJ��HQ�DGHPKDOLQJVEHVFKHUPLQJ

d) Bescherming van de huid:
��+RRIG��KDOVEHVFKHUPLQJ

��%HVFKHUPVFKRUW

8.2.2 Beheersing van milieublootstelling:

��=LH�UXEULHNHQ����������HQ���

�����������
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9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Algemene informatie:

9HUVFKLMQLQJVYRUP Vloeistof
JHXU Zoete geur

Aromatische geur

Etherachtige geur
NOHXU Kleurloos

9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

82 °CNRRNSXQW

6 °CYODPSXQW

3.0/16.0 vol %H[SORVLHJUHQ]HQ

50/274 g/m³

97 hPaGDPSGUXN�����&�

360 hPaGDPSGUXN�����&�

0.79UHODWLHYH�GLFKWKHLG

VolledigRSORVEDDUKHLG�LQ�ZDWHU

Oplosbaar in ethanolRSORVEDDUKHLG�LQ�VROYHQWHQ

Oplosbaar in ether

Oplosbaar in aceton

Oplosbaar in chloroform

Oplosbaar in methylacetaat

Oplosbaar in dichloorethaan

Oplosbaar in tetrachloormethaan

Oplosbaar in tetrachlooretheen

Oplosbaar in methanol

Oplosbaar in ethylacetaat

Oplosbaar in oliën/vetten

1.4UHODWLHYH�GDPSGLFKWKHLG

(40°C)0.0030 Pa.sYLVFRVLWHLW

-0.34ORJ�3RZ

5.8UHODWLHYH�YHUGDPSLQJVVQHOKHLG�W�R�Y��%X$F

����2YHULJH�LQIRUPDWLH�

�����&VPHOWSXQW

�����&]HOIRQWEUDQGLQJVWHPSHUDWXXU

����J�PñYHU]DGLJLQJVFRQFHQWUDWLH

������S6�PVRRUWHOLMNH�JHOHLGLQJ

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Te vermijden omstandigheden:

��1LHW�VWDELHO�R�L�Y��YRFKW

��5HDJHHUW�KHIWLJ�PHW��VWHUNH��R[LGDQWLD���YHUKRRJGH��NDQV�RS�EUDQG�H[SORVLH

��5HDJHHUW�KHIWLJ�PHW��VWHUNH��UHGXFWDQWLD

10.2 Te vermijden materialen:

��R[LGDWLHPLGGHOHQ��UHGXFWLHPLGGHOHQ���VWHUNH��]XUHQ���VWHUNH��EDVHQ

10.3 Gevaarlijke ontledingsproducten:

��+HIWLJH�H[RWKHUPH�UHDFWLH�PHW��VRPPLJH��]XUHQ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�HQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��QLWUHX]H�GDPSHQ�

��%LM�YHUKLWWLQJ�YHUEUDQGLQJ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�EUDQGEDUH�JDVVHQ�GDPSHQ��ZDWHUVWRIF\DQLGH��QLWUHX]H�GDPSHQ��

NRROVWRIPRQR[LGH�NRROVWRIGLR[LGH�

��5HDJHHUW�ODQJ]DDP�PHW�ZDWHU��YRFKW���YRUPLQJ�YDQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��DPPRQLDN��QLWUHX]H�GDPSHQ�

�����������
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11. Toxicologische informatie

�����$FXWH�WR[LFLWHLW�

DFHWRQLWULO

LD50 dermaal (konijn) ����PJ�NJ

LC50 inhalatie (rat) ������SSP��X

���PJ�O��X

LD50 oraal (rat) !������PJ�NJ

�����&KURQLVFKH�WR[LFLWHLW�

11.3 Wijze van blootstelling:

11.4 Acute effecten/symptomen:

Inademing:
��%,-�%/22767(//,1*�$$1�+2*(�&21&(175$7,(6�

��,UULWDWLH�OXFKWZHJHQ

��1HXVVOLMPYOLHVLUULWDWLH

��92/*(1'(�6<03720(1�.811(1�9(575$$*'�2375('(1�

��=ZDNWHJHYRHO

��+RRIGSLMQ

��'XL]HOLJKHLG

��9HUZDUULQJ

��0LVVHOLMNKHLG

��%UDNHQ

��9HUDQGHULQJHQ�LQ�EORHGEHHOG�RI��VDPHQVWHOOLQJ

��9HUKRRJGH�VSHHNVHODIVFKHLGLQJ

��+DUWULWPHVWRRUQLVVHQ

��$GHPKDOLQJVPRHLOLMNKHGHQ

��%HZXVW]LMQVVWRRUQLVVHQ

��.UDPSHQ�RQJHFRQWUROHHUGH�VSLHUVDPHQWUHNNLQJHQ

��.DQV�RS�ORQJRHGHHP

Huidcontact:
��92/*(1'(�6<03720(1�.811(1�9(575$$*'�2375('(1�

��=HOIGH�V\PSWRPHQ�DOV�QD�LQDGHPLQJ

Oogcontact:

��,UULWDWLH�YDQ�KHW�RRJZHHIVHO

Inslikken:
��.DQV�RS�DVSLUDWLHSQHXPRQLH

��92/*(1'(�6<03720(1�.811(1�9(575$$*'�2375('(1�

��=HOIGH�V\PSWRPHQ�DOV�QD�LQDGHPLQJ

11.5 Chronische effecten:
��*HHQ�FXPXODWLHYH�ZHUNLQJ

��1$�/$1*'85,*(�+(5+$$/'(�%/22767(//,1*�&217$&7�

��*HHQ�VSHFLILHNH�LQIRUPDWLH�EHVFKLNEDDU

��$$19(5:$17(�352'8&7(1�9(5225=$.(1�92/*(1'(�6<03720(1�

��/RSHQGH�QHXV

��=ZDNWHJHYRHO

��+RRIGSLMQ

��'XL]HOLJKHLG

��0DDJ��GDUPNODFKWHQ

��9HUPLQGHUGH�HHWOXVW

��*HZLFKWVYHUOLHV

�����������
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12. Ecologische informatie

12.1 Ecotoxiciteit:

DFHWRQLWULO

/&���YLVVHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

/(320,6�0$&52&+,586 ���� mg/l 96 =$&+7�:$7(5

3,0(3+$/(6�3520(/$6 ���� mg/l 96 =$&+7�:$7(5

7/0�YLVVHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

32(&,/,$�5(7,&8/$7$ ���� mg/l 96 =$&+7�:$7(5

3,0(3+$/(6�3520(/$6 ���� mg/l 96 =$&+7�:$7(5

(&���'DSKQLD ZDDUGH duur (u) opmerking

'$3+1,$�38/(; ���� mg/l 16

'$3+1,$�0$*1$ !����� mg/l 24

(&���DQGHUH�ZDWHURUJDQLVPHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

%$&7(5,$ ����� mg/l 48

$/*$( ���� mg/l 72

WR[LFLWHLWVGUHPSHO�DOJHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

6&(1('(6086�48$'5,&$8'$ ���� mg/l 168 %,20$66$

0,&52&<67,6�$(58*,126$ ��� mg/l %,20$66$

WR[LFLWHLWVGUHPSHO�DQGHUH�
ZDWHURUJDQLVPHQ

ZDDUGH duur (u) opmerking

36(8'2021$6�387,'$ ��� mg/l 16

35272=2$ ���� mg/l 72

12.2 Mobiliteit:

100 %��926

(20°C)0.029 N/m��RSSHUYODNWHVSDQQLQJ

��2SORVEDDU�LQ�ZDWHU

��0D[LPDOH�FRQFHQWUDWLH�LQ�GULQNZDWHU��������PJ�O��F\DQLGH���5LFKWOLMQ�������(*�

��9RRU�DQGHUH�I\VLFR�FKHPLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ�]LH�UXEULHN��

12.3 Persistentie en afbreekbaarheid:
��*HPDNNHOLMN�ELRORJLVFK�DIEUHHNEDDU�LQ�ZDWHU

��WHVW����������G��2(&'����%����������G

0.17 g O2/g stof
��

%2'

�

��KDOIZDDUGHWLMG�ERGHP

12.4 Mogelijke bioaccumulatie:
-0.34��ORJ�3RZ

�����������
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12.5 Resultaten van PBT-beoordeling:
��1LHW�YDQ�WRHSDVVLQJ��JHEDVHHUG�RS�EHVFKLNEDUH�LQIRUPDWLH

12.6 Andere schadelijke effecten:
��1LHW�JHYDDUOLMN�YRRU�GH�R]RQODDJ��9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������3�%��/����YDQ������������

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalvoorschriften:
��$IYDOVWRIFRGH���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�FRPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������RYHULJH�RUJDQLVFKH�RSORVPLGGHOHQ��ZDVYORHLVWRIIHQ�HQ�PRHGHUORJHQ

��$IYDOVWRIFRGH���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�FRPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������QLHW�HOGHUV�JHQRHPG�DIYDO

��/:&$��1HGHUODQG���.*$�FDWHJRULH���

��*HYDDUOLMN�DIYDO���������((*�

13.2 Verwijderingsmethoden:
��+HUZLQQHQ�GRRU�GHVWLOODWLH

��1LHW�VWRUWHQ

��*HFRQWUROHHUG�YHUEUDQGHQ

��1LHW�LQ�KHW�ULRRO�RI�KHW�PLOLHX�OR]HQ

13.3 Verpakking:
��$IYDOVWRIFRGH�YHUSDNNLQJ���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�&RPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������YHUSDNNLQJ�GLH�UHVWHQ�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�EHYDW�RI�GDDUPHH�LV�YHURQWUHLQLJG

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

$'5��YHUYRHU�RYHU�GH�ZHJ�

9HUYRHU 2QGHUZRUSHQ�DDQ�GH�YRRUVFKULIWHQ

81�QU ����

.ODVVH �

9HUSDNNLQJVJURHS ,,

&ODVVLILFDWLHFRGH )�

(WLNHWWHQ �

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 EU-wetgeving

��2SJHQRPHQ�LQ�(*�%LMODJH�,�VWRIIHQOLMVW�YDQ�5LFKWOLMQ��������((*�HQ�YROJHQGH

/LFKW�RQWYODPEDDU 6FKDGHOLMN

R-zinnen

/LFKW�RQWYODPEDDU11

6FKDGHOLMN�ELM�LQDGHPLQJ��RSQDPH�GRRU�GH�PRQG�HQ�DDQUDNLQJ�PHW�GH�KXLG20/21/22

,UULWHUHQG�YRRU�GH�RJHQ36

�����������
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S-zinnen

�$FKWHU�VORW�HQ�EXLWHQ�EHUHLN�YDQ�NLQGHUHQ�EHZDUHQ�(01/02)

9HUZLMGHUG�KRXGHQ�YDQ�RQWVWHNLQJVEURQQHQ���QLHW�URNHQ16

'UDDJ�JHVFKLNWH�KDQGVFKRHQHQ�HQ�EHVFKHUPHQGH�NOHGLQJ36/37

Opmerking

15.2 Nationale voorschriften:

16. Overige informatie

'H�LQIRUPDWLH�RS�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�RSJHVWHOG�RS�EDVLV�YDQ�GH�DDQ�%,*�JHOHYHUGH�JHJHYHQV�HQ�VDPSOHV��'H�RSVWHOOLQJ�JHEHXUGH�QDDU�

EHVW�YHUPRJHQ�HQ�YROJHQV�GH�VWDQG�YDQ�NHQQLV�RS�GDW�RJHQEOLN��+HW�YHLOLJKHLGVEODG�JHHIW�VOHFKWV�HHQ�ULFKWOLMQ�YRRU�GH�YHLOLJH�EHKDQGHOLQJ��

JHEUXLN��YHUEUXLN��RSVODJ��YHUYRHU��HQ�YHUZLMGHULQJ�YDQ�GH�RQGHU�SXQW���YHUPHOGH�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�HQ�KHHIW�EHWUHNNLQJ�RS�GH�

VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�]RDOV�RQGHU�SXQW���YHUPHOG��7HQ]LM�YHUEDWLP�DQGHUV�LV�DDQJHJHYHQ�RS�KHW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�GH�LQIRUPDWLH�QLHW�JHOGLJ�

YRRU�GH�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�LQ�PHHU�]XLYHUH�YRUP��YHUPHQJG�PHW�DQGHUH�VWRIIHQ�RI�LQ�SURFHVVHQ��+HW�YHLOLJKHLGVEODG�ELHGW�JHHQ�

NZDOLWHLWVVSHFLILFDWLH�YDQ�GH�EHWURNNHQ�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ��+HW�QDOHYHQ�YDQ�GH�DDQZLM]LQJHQ�RS�GLW�LQIRUPDWLHEODG�RQWVODDW�GH�JHEUXLNHU�QLHW�

DOOH�PDDWUHJHOHQ�WH�QHPHQ�ZHONH�KHW�JH]RQG�YHUVWDQG��UHJHOJHYLQJHQ�HQ�DDQEHYHOLQJHQ�WHU]DNH�LQJHYHQ�RI�QRRG]DNHOLMN�HQ�RI�QXWWLJ�]LMQ�RS�

EDVLV�YDQ�GH�FRQFUHWH�WRHSDVVLQJVRPVWDQGLJKHGHQ��%,*�ZDDUERUJW�FRUUHFWKHLG�QRFK�YROOHGLJKHLG�YDQ�GH�ZHHUJHJHYHQ�LQIRUPDWLH��+HW�

JHEUXLN�YDQ�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�RQGHUZRUSHQ�DDQ�OLFHQWLH�HQ�DDQVSUDNHOLMNKHLGVEHSHUNHQGH�YRRUZDDUGHQ��$OOH�LQWHOOHFWXHOH�

HLJHQGRPVUHFKWHQ�RS�GLW�EODG�]LMQ�HLJHQGRP�YDQ�%,*��YHUGHOLQJ�HQ�UHSURGXFWLH�]LMQ�EHSHUNW��5DDGSOHHJ�XZ�%,*�OLFHQWLH�RYHUHHQNRPVW�YRRU�

GHWDLOV�

1�9�7�� �1,(7�9$1�72(3$66,1*

1�%����� �1,(7�%(3$$/'

��������� �,17(51(�&/$66,),&$7,(��1)3$�

3%7�VWRIIHQ� �SHUVLVWHQWH��ELRDFFXPXOHUHQGH�HQ�WR[LVFKH�VWRIIHQ

Volledige tekst van alle R-zinnen vermeld onder rubrieken 2 en 3:

�� /LFKW�RQWYODPEDDU

�������� 6FKDGHOLMN�ELM�LQDGHPLQJ��RSQDPH�GRRU�GH�PRQG�HQ�DDQUDNLQJ�PHW�GH�KXLG

�� ,UULWHUHQG�YRRU�GH�RJHQ

�����������
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9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG

2S�EDVLV�YDQ�9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+��$UWLNHO����HQ�%LMODJH�,,

DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1.1 Identificatie van de stof of het preparaat:

3URGXFWQDDP ��DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

SURGXFWW\SH

&$6�QU

(*�FDWDORJXVQU

(,1(&6�QU

PROHFXOHPDVVD

EUXWRIRUPXOH

(*�QDDP

��2SORVVLQJ

��*URHS

�����������

��������������

�����������

�������

��1+�2+

��DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

Einecsnaam ��DPPRQLDN��ZDWHULJH�RSORVVLQJ����� FRQF����

1.2 Gebruik van de stof of het preparaat:
*HHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

1.3 Identificatie van de onderneming:
5DDGSOHHJ�XZ�DUERGLHQVW�RI�XZ�DIGHOLQJ�LQNRRS�YRRU�LQIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�IDEULNDQW��GH�LPSRUWHXU�RI�GH�

OHYHUDQFLHU�YDQ�GLW�SURGXFW�

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
���������������

%UDQGZHHULQIRUPDWLHFHQWUXP�YRRU�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ���%�,�*��

7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW����$�����%������*HHO

2. Identificatie van de gevaren

��9HURRU]DDNW�EUDQGZRQGHQ

��%LMWHQG�YRRU�GH�KXLG

��%LMWHQG�YRRU�GH�RJHQ

- NFPA-code : 3-0-1(*)

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

*HYDDUOLMNH�EHVWDQGGHOHQ &$6�1U��
(,1(&6�(/,1&6�1U�

&RQF��
���

*HYDDU��
V\PEROHQ

*HYDUHQ��5�=LQQHQ�
���

DPPRQLDN������ ���������

���������

����� &�1 �������

(1) Voor volledige tekst van R-zinnen: zie rubriek 16

(2) Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt

(3) PBT-stof

4. Eerstehulpmaatregelen

����1D�LQDGHPHQ�

��%UHQJ�KHW�VODFKWRIIHU�LQ�GH�IULVVH�OXFKW

��%LM�DGHPKDOLQJVSUREOHPHQ��DUWV�PHGLVFKH�GLHQVW�UDDGSOHJHQ

%UDQGZHHULQIRUPDWLHFHQWUXP�YRRU�*HYDDUOLMNH�6WRIIHQ�Y]Z��%,*�

7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW����$����%������*HHO

������������������� KWWS���ZZZ�ELJ�EH LQIR#ELJ�EH

�����������
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DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

����&RQWDFW�PHW�GH�KXLG�

��2QPLGGHOOLMN����PLQ��PHW�YHHO�ZDWHU�VSRHOHQ�RI�GRXFKHQ

��*HHQ��FKHPLVFK��QHXWUDOLVDWLHPLGGHO�JHEUXLNHQ

��.OHGLQJ�YHUZLMGHUHQ�WLMGHQV�VSRHOHQ

��,QGLHQ�NOHGLQJ�YDVW]LW�DDQ�GH�KXLG��QLHW�YHUZLMGHUHQ

��:RQGHQ�VWHULHO�DIGHNNHQ

��$UWV�PHGLVFKH�GLHQVW�UDDGSOHJHQ

4.3 Contact met de ogen:

��2QPLGGHOOLMN����PLQXWHQ�PHW�YHHO�ZDWHU�VSRHOHQ

��2JHQ�VWHULHO�DIGHNNHQ

��*HHQ�QHXWUDOLVDWLHPLGGHO�JHEUXLNHQ

��6ODFKWRIIHU�QDDU�RRJDUWV�EUHQJHQ

4.4 Na inslikken:

��0RQG�VSRHOHQ�PHW�ZDWHU

��=R�YOXJ�PRJHOLMN�QD�LQQDPH��YHHO�ZDWHU�ODWHQ�GULQNHQ

��1LHW�ODWHQ�EUDNHQ

��2QPLGGHOOLMN�DUWV�PHGLVFKH�GLHQVW�UDDGSOHJHQ

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Geschikte blusmiddelen:

��$OOH�EOXVPLGGHOHQ�WRHJHVWDDQ

5.2 Te mijden blusmiddelen:

5.3 Speciale blootstellingsgevaren:

��%LM�YHUEUDQGLQJ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�HQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��QLWUHX]H�GDPSHQ�

��%LM�YHUKLWWLQJ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�HQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��DPPRQLDN�

5.4 Instructies:
��7DQNV�YDWHQ�NRHOHQ�HQ�RI�LQ�YHLOLJKHLG�EUHQJHQ

��/DGLQJ�QLHW�YHUSODDWVHQ�LQGLHQ�DDQ�KLWWH�EORRWJHVWHOG

��7R[LVFKH�JDVVHQ�YHUGXQQHQ�PHW�YHUQHYHOG�ZDWHU

��5HNHQLQJ�KRXGHQ�PHW�WR[LVFK�EOXVZDWHU

��%OXVZDWHU�EHSHUNHQ��]R�PRJHOLMN�RSYDQJHQ�RI�LQGDPPHQ

5.5 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
��$GHPOXFKWWRHVWHO

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

��$GHPOXFKWWRHVWHO

��*DVSDN

��&RUURVLHEHVWHQGLJ�SDN

��=LH�UXEULHN�������

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

��/HN�GLFKWHQ��WRHYRHU�DIVOXLWHQ

��0RUVYORHLVWRI�LQGDPPHQ

��9HUGDPSLQJ�WUDFKWHQ�WH�EHSHUNHQ

��5HNHQLQJ�KRXGHQ�PHW�JLIWLJ�ELMWHQG�QHHUVODJZDWHU

��%RGHP��HQ�ZDWHUYHURQWUHLQLJLQJ�YRRUNRPHQ

��%LQQHQGULQJHQ�LQ�ULRRO�YHUKLQGHUHQ

�����������
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DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

6.3 Reinigingsmethoden:

��7DQNV�QD�EHVFKDGLJLQJ�DINRHOLQJ�OHHJPDNHQ

��0RUVYORHLVWRI�DEVRUEHUHQ�LQ�DEVRUSWLHPLGGHO�R�D���]DQG�DDUGH�RI�JHPDOHQ�NDONVWHHQ

��*HDEVRUEHHUG�SURGXFW�RSVFKHSSHQ�LQ�DIVOXLWEDUH�YDWHQ

��0RUVVWRI�UHVWDQW�]RUJYXOGLJ�YHU]DPHOHQ

��9HU]DPHOG�SURGXFW�RYHUGUDJHQ�DDQ�SURGXFHQW�EHYRHJGH�GLHQVW

��%HYXLOGH�RSSHUYODNWHQ�UHLQLJHQ�PHW�HHQ�RYHUPDDW�ZDWHU

��1D�ZHUN]DDPKHGHQ�NOHGLQJ�HQ�PDWHULDDO�UHLQLJHQ

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering:
��6WUHQJH�K\JLsQH

��9HUSDNNLQJ�JRHG�JHVORWHQ�KRXGHQ

��&RUURVLHEHVWHQGLJH�DSSDUDWXXU�JHEUXLNHQ

7.2 Opslag:

Voorwaarde voor veilige opslag:

��2S�HHQ�JRHG�JHYHQWLOHHUGH�SODDWV�EHZDUHQ

��$FKWHU�VORW�EHZDUHQ

��2SYDQJNXLS�YRRU]LHQ

Product verwijderd houden van:

��ZDUPWHEURQQHQ��R[LGDWLHPLGGHOHQ���VWHUNH��]XUHQ��KDORJHQHQ

Geschikt verpakkingsmateriaal:

��NXQVWVWRI��JODV

1LHW�JHVFKLNW�YHUSDNNLQJVPDWHULDDO�

��DOXPLQLXP��NRSHU��WLQ��]LQN��QLNNHO��EURQV

7.3 Specifiek gebruik:

��=LH�GH�DDQZLM]LQJHQ�YDQ�GH�IDEULNDQW�YRRU�KHW�JHwGHQWLILFHHUGH�JHEUXLN

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Grenswaarden voor blootstelling:

:HWWHOLMNH�JUHQVZDDUGH��1HGHUODQG�

ammoniak ....%

grenswaarde TGG 8 u wet. ���PJ�Pñ

grenswaarde TGG 15 min wet. ���PJ�Pñ

8.1.1 Beroepsmatige blootstelling:

(*��ULFKWOLMQ���������(*�

ammoniak ....%

,QGLFDWLHYH�JUHQVZDDUGH����X ���SSP

���PJ�Pñ

,QGLFDWLHYH�JUHQVZDDUGH���NRUWH�SHULRGH ���SSP

���PJ�Pñ

�����������
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DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling:
��5HJHOPDWLJ�FRQFHQWUDWLH�LQ�GH�OXFKW�PHWHQ

��:HUNHQ�LQ�RSHQ�OXFKW�RQGHU�SODDWVHOLMNH�DI]XLJLQJ��PHW�YHQWLODWLH�RI�PHW�DGHPKDOLQJVEHVFKHUPLQJ

��$I]XLJJDV�RQVFKDGHOLMN�PDNHQ

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

a) Bescherming van de ademhalingswegen:
��*DVPDVNHU�PHW�ILOWHUW\SH�.

��%LM�KRJH�GDPS��JDVFRQFHQWUDWLH��DGHPOXFKWWRHVWHO

b) Bescherming van de handen:

��+DQGVFKRHQHQ

materiaalkeuze beschermkleding (uitstekende bescherming)
��EXW\OUXEEHU��QHRSUHHQ��QLWULOUXEEHU

materiaalkeuze beschermkleding (goede bescherming)
��39&��WHWUDIOXRUHWK\OHHQ

materiaalkeuze beschermkleding (minder goed)
��QDWXXUUXEEHU

materiaalkeuze beschermkleding (slecht)
��SRO\HWK\OHHQ��39$

c) Bescherming van de ogen:

��*HFRPELQHHUGH�RRJ��HQ�DGHPKDOLQJVEHVFKHUPLQJ

d) Bescherming van de huid:
��+RRIG��KDOVEHVFKHUPLQJ

��&RUURVLHEHVWHQGLJH�NOHGLQJ

8.2.2 Beheersing van milieublootstelling:

��=LH�UXEULHNHQ����������HQ���

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Algemene informatie:

9HUVFKLMQLQJVYRUP Vloeistof
JHXU Prikkelende/stekende geur
NOHXU Kleurloos

9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

Niet van toepassingYODPSXQW

Niet van toepassingH[SORVLHJUHQ]HQ

Niet van toepassing

> 100 hPaGDPSGUXN�����&�

0.8/0.96UHODWLHYH�GLFKWKHLG

VolledigRSORVEDDUKHLG�LQ�ZDWHU

-1.14ORJ�3RZ

����2YHULJH�LQIRUPDWLH�

1LHW�YDQ�WRHSDVVLQJ]HOIRQWEUDQGLQJVWHPSHUDWXXU

�����������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NFUnr.: 1)8���� �����BIGnr.:

4 8�

ã�%,*�Y�]�Z��7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW���$������*HHO��KWWS���ZZZ�ELJ�EH�
(GLWLH����

$DQPDDNGDWXP��

Revisienr: 00

06'6B1)8B5($&+

Alarmnummer: 1000 Infonummer: 2572

Page 20 of 149



DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Te vermijden omstandigheden:

��6WDELHO�RQGHU�QRUPDOH�RPVWDQGLJKHGHQ

��*HFRQFHQWUHHUGH�RSORVVLQJ�UHDJHHUW�KHIWLJ�WRW�H[SORVLHI�PHW�YHOH�YHUELQGLQJHQ�R�D���PHW��VRPPLJH��

KDORJHHQYHUELQGLQJHQ��PHW��VWHUNH��R[LGDQWLD�HQ�PHW��VRPPLJH��]XUHQ

10.2 Te vermijden materialen:

��R[LGDWLHPLGGHOHQ���VWHUNH��]XUHQ��KDORJHQHQ

10.3 Gevaarlijke ontledingsproducten:

��%LM�YHUEUDQGLQJ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�HQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��QLWUHX]H�GDPSHQ�

��%LM�YHUKLWWLQJ��YRUPLQJ�YDQ�JLIWLJH�HQ�ELMWHQGH�JDVVHQ�GDPSHQ��DPPRQLDN�

11. Toxicologische informatie

�����$FXWH�WR[LFLWHLW�

�����&KURQLVFKH�WR[LFLWHLW�

11.3 Wijze van blootstelling:

11.4 Acute effecten/symptomen:

Inademing:
��'URJH�NHHO�NHHOSLMQ

��+RHVWHQ

��,UULWDWLH�OXFKWZHJHQ

��1HXVVOLMPYOLHVLUULWDWLH

��0LVVHOLMNKHLG

��+RRIGSLMQ

��%,-�%/22767(//,1*�$$1�+2*(�&21&(175$7,(6�

��.DQV�RS�RHGHHP�YDQ�GH�ERYHQVWH�OXFKWZHJHQ

��.DQV�RS�RQWVWHNLQJ�YDQ�GH�OXFKWZHJHQ

��.DQV�RS�VSDVPH�RHGHHP�YDQ�KHW�VWURWWHQKRRIG

��92/*(1'(�6<03720(1�.811(1�9(575$$*'�2375('(1�

��.DQV�RS�ORQJRHGHHP

��.DQV�RS�ORQJRQWVWHNLQJ

��$GHPKDOLQJVPRHLOLMNKHGHQ

��3HUIRUDWLH�VORNGDUP�PRJHOLMN

Huidcontact:
��(WVZRQGHQ�FRUURVLH�YDQ�GH�KXLG

Oogcontact:

��&RUURVLH�YDQ�KHW�RRJZHHIVHO

��%OLMYHQG�RRJOHWVHO

Inslikken:
��.DQV�RS�DVSLUDWLHSQHXPRQLH

��0LVVHOLMNKHLG

��%UDNHQ

��1$�,11$0(�9$1�*527(�+2(9((/+('(1�

��%ODXZJULM]H�KXLGVNOHXU

��%ORHGHULJH�VWRHOJDQJ

��%ORHGHULJ�EUDDNVHO

��3HUIRUDWLH�VORNGDUP�PRJHOLMN

��92/*(1'(�6<03720(1�.811(1�9(575$$*'�2375('(1�

��6KRFN

�����������
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DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

11.5 Chronische effecten:
��1$�/$1*'85,*(�+(5+$$/'(�%/22767(//,1*�&217$&7�

��+RHVWHQ

��,UULWDWLH�OXFKWZHJHQ

��,UULWDWLH�YDQ�KHW�RRJZHHIVHO

��5RRGKHLG�YDQ�KHW�RRJZHHIVHO

��.DQV�RS�RQWVWHNLQJ�YDQ�GH�OXFKWZHJHQ

��$GHPKDOLQJVPRHLOLMNKHGHQ

��$DQWDVWLQJ�QHXVWXVVHQVFKRW

12. Ecologische informatie

12.1 Ecotoxiciteit:

DPPRQLDN������

/&���YLVVHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

3,0(3+$/(6�3520(/$6 �������� mg/l 96 23/266,1*�! ���

6$/02�*$,5'1(5,��

21&25+<1&+86�0<.,66

�������� mg/l 96 23/266,1*�! ���

WR[LFLWHLWVGUHPSHO�DQGHUH�
ZDWHURUJDQLVPHQ

ZDDUGH duur (u) opmerking

21&25+<1&+86�*25%86&+$ ������ mg/l 23/266,1*�! ���

��S+�YHUVFKXLYLQJ

12.2 Mobiliteit:

Niet van toepassing��926

��9RRU�DQGHUH�I\VLFR�FKHPLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ�]LH�UXEULHN��

12.3 Persistentie en afbreekbaarheid:
��*HPDNNHOLMN�ELRORJLVFK�DIEUHHNEDDU�LQ�ZDWHU

��WHVW��%2'����&2'�! ����

��

%2'

�

��2]RQDWLH�LQ�ZDWHU

��KDOIZDDUGHWLMG�ERGHP

12.4 Mogelijke bioaccumulatie:
-1.14��ORJ�3RZ

12.5 Resultaten van PBT-beoordeling:
��1LHW�YDQ�WRHSDVVLQJ��JHEDVHHUG�RS�EHVFKLNEDUH�LQIRUPDWLH

12.6 Andere schadelijke effecten:
��1LHW�JHYDDUOLMN�YRRU�GH�R]RQODDJ����������(*�

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalvoorschriften:
��$IYDOVWRIFRGH���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�FRPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������DPPRQLXPK\GUR[LGH

��/:&$��1HGHUODQG���.*$�FDWHJRULH���

��*HYDDUOLMN�DIYDO���������((*�

�����������
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DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

13.2 Verwijderingsmethoden:
��+HUZLQQHQ�KHUJHEUXLNHQ

��$IYRHUHQ�QDDU�I\VLFRFKHPLVFKH�ELRORJLVFKH�EHKDQGHOLQJ

��$IYRHUHQ�QDDU�YHUJXQGH�YHUEUDQGLQJVRYHQ�PHW�QDYHUEUDQGLQJ�HQ�URRNJDVZDVVLQJ

��3DVVHQGH�PDDWUHJHOHQ�QHPHQ�RP�YHUVSUHLGLQJ�LQ�KHW�PLOLHX�WH�YRRUNRPHQ

13.3 Verpakking:
��$IYDOVWRIFRGH�YHUSDNNLQJ���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�&RPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������YHUSDNNLQJ�GLH�UHVWHQ�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�EHYDW�RI�GDDUPHH�LV�YHURQWUHLQLJG

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

$'5��YHUYRHU�RYHU�GH�ZHJ�

9HUYRHU 2QGHUZRUSHQ�DDQ�GH�YRRUVFKULIWHQ

81�QU ����

.ODVVH �

9HUSDNNLQJVJURHS ,,,

&ODVVLILFDWLHFRGH &�

(WLNHWWHQ �

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 EU-wetgeving

��2SJHQRPHQ�LQ�%LMODJH�,�YDQ�5LFKWOLMQ��������((*�HQ�YROJHQGH��HWLNHWWHULQJ�YROJHQV�5LFKWOLMQ���������(*�HQ�YROJHQGH

%LMWHQG

Bevat: ammoniak ....%

R-zinnen

9HURRU]DDNW�EUDQGZRQGHQ34

S-zinnen

�$FKWHU�VORW�HQ�EXLWHQ�EHUHLN�YDQ�NLQGHUHQ�EHZDUHQ�(01/02)

%LM�DDQUDNLQJ�PHW�GH�RJHQ�RQPLGGHOOLMN�PHW�RYHUYORHGLJ�ZDWHU�DIVSRHOHQ�HQ�GHVNXQGLJ�

PHGLVFK�DGYLHV�LQZLQQHQ

26

'UDDJ�JHVFKLNWH�EHVFKHUPHQGH�NOHGLQJ��KDQGVFKRHQHQ�HQ�HHQ�EHVFKHUPLQJVPLGGHO�YRRU�GH�

RJHQ�YRRU�KHW�JH]LFKW

36/37/39

,Q�JHYDO�YDQ�RQJHYDO�RI�LQGLHQ�PHQ�]LFK�RQZHO�YRHOW��RQPLGGHOOLMN�HHQ�DUWV�UDDGSOHJHQ��LQGLHQ�

PRJHOLMN�KHP�GLW�HWLNHW�WRQHQ�

45

Opmerking

15.2 Nationale voorschriften:

�����������
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DPPRQLDN����� FRQF�����ZDWHULJH�RSORVVLQJ

16. Overige informatie

'H�LQIRUPDWLH�RS�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�RSJHVWHOG�RS�EDVLV�YDQ�GH�DDQ�%,*�JHOHYHUGH�JHJHYHQV�HQ�VDPSOHV��'H�RSVWHOOLQJ�JHEHXUGH�QDDU�

EHVW�YHUPRJHQ�HQ�YROJHQV�GH�VWDQG�YDQ�NHQQLV�RS�GDW�RJHQEOLN��+HW�YHLOLJKHLGVEODG�JHHIW�VOHFKWV�HHQ�ULFKWOLMQ�YRRU�GH�YHLOLJH�EHKDQGHOLQJ��

JHEUXLN��YHUEUXLN��RSVODJ��YHUYRHU��HQ�YHUZLMGHULQJ�YDQ�GH�RQGHU�SXQW���YHUPHOGH�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�HQ�KHHIW�EHWUHNNLQJ�RS�GH�

VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�]RDOV�RQGHU�SXQW���YHUPHOG��7HQ]LM�YHUEDWLP�DQGHUV�LV�DDQJHJHYHQ�RS�KHW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�GH�LQIRUPDWLH�QLHW�JHOGLJ�

YRRU�GH�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�LQ�PHHU�]XLYHUH�YRUP��YHUPHQJG�PHW�DQGHUH�VWRIIHQ�RI�LQ�SURFHVVHQ��+HW�YHLOLJKHLGVEODG�ELHGW�JHHQ�

NZDOLWHLWVVSHFLILFDWLH�YDQ�GH�EHWURNNHQ�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ��+HW�QDOHYHQ�YDQ�GH�DDQZLM]LQJHQ�RS�GLW�LQIRUPDWLHEODG�RQWVODDW�GH�JHEUXLNHU�QLHW�

DOOH�PDDWUHJHOHQ�WH�QHPHQ�ZHONH�KHW�JH]RQG�YHUVWDQG��UHJHOJHYLQJHQ�HQ�DDQEHYHOLQJHQ�WHU]DNH�LQJHYHQ�RI�QRRG]DNHOLMN�HQ�RI�QXWWLJ�]LMQ�RS�

EDVLV�YDQ�GH�FRQFUHWH�WRHSDVVLQJVRPVWDQGLJKHGHQ��%,*�ZDDUERUJW�FRUUHFWKHLG�QRFK�YROOHGLJKHLG�YDQ�GH�ZHHUJHJHYHQ�LQIRUPDWLH��+HW�

JHEUXLN�YDQ�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�RQGHUZRUSHQ�DDQ�OLFHQWLH�HQ�DDQVSUDNHOLMNKHLGVEHSHUNHQGH�YRRUZDDUGHQ��$OOH�LQWHOOHFWXHOH�

HLJHQGRPVUHFKWHQ�RS�GLW�EODG�]LMQ�HLJHQGRP�YDQ�%,*��YHUGHOLQJ�HQ�UHSURGXFWLH�]LMQ�EHSHUNW��5DDGSOHHJ�XZ�%,*�OLFHQWLH�RYHUHHQNRPVW�YRRU�

GHWDLOV�

1�9�7�� �1,(7�9$1�72(3$66,1*

1�%����� �1,(7�%(3$$/'

��������� �,17(51(�&/$66,),&$7,(��1)3$�

3%7�VWRIIHQ� �SHUVLVWHQWH��ELRDFFXPXOHUHQGH�HQ�WR[LVFKH�VWRIIHQ

Volledige tekst van alle R-zinnen vermeld onder rubrieken 2 en 3:

�� 9HURRU]DDNW�EUDQGZRQGHQ

�� =HHU�JLIWLJ�YRRU�LQ�KHW�ZDWHU�OHYHQGH�RUJDQLVPHQ

�����������
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9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG

2S�EDVLV�YDQ�9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+��$UWLNHO����HQ�%LMODJH�,,

HWKDQRO

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1.1 Identificatie van de stof of het preparaat:

3URGXFWQDDP ��HWKDQRO

SURGXFWW\SH

&$6�QU

(*�FDWDORJXVQU

(,1(&6�QU

PROHFXOHPDVVD

EUXWRIRUPXOH

(*�QDDP

��=XLYHUH�VWRI

���������

��������������

�����������

�������

��&�+�2

��HWKDQRO

Einecsnaam ��HWKDQRO

1.2 Gebruik van de stof of het preparaat:
%UDQGVWRI��DGGLWLHI

2SORVPLGGHO

,QGXVWULHHO�JHEUXLN

&RVPHWLVFK�SURGXFW��EHVWDQGGHHO

$GGLWLHI

1.3 Identificatie van de onderneming:
5DDGSOHHJ�XZ�DUERGLHQVW�RI�XZ�DIGHOLQJ�LQNRRS�YRRU�LQIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�IDEULNDQW��GH�LPSRUWHXU�RI�GH�

OHYHUDQFLHU�YDQ�GLW�SURGXFW�

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
���������������

%UDQGZHHULQIRUPDWLHFHQWUXP�YRRU�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ���%�,�*��

7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW����$�����%������*HHO

2. Identificatie van de gevaren

��/LFKW�RQWYODPEDDU

��2SJHSDVW��:RUGW�RSJHQRPHQ�GRRU�GH�KXLG

��,QYORHG�RS�KHW�]HQXZVWHOVHO

��/LFKW�LUULWHUHQG�YRRU�GH�DGHPKDOLQJVZHJHQ

��/LFKW�LUULWHUHQG�YRRU�GH�KXLG

��0DWLJ�LUULWHUHQG�YRRU�GH�RJHQ

- NFPA-code : 2-3-0

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

*HYDDUOLMNH�EHVWDQGGHOHQ &$6�1U��
(,1(&6�(/,1&6�1U�

&RQF��
���

*HYDDU��
V\PEROHQ

*HYDUHQ��5�=LQQHQ�
���

HWKDQRO �������

���������

����� ) ��

(1) Voor volledige tekst van R-zinnen: zie rubriek 16

(2) Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt

(3) PBT-stof

4. Eerstehulpmaatregelen

%UDQGZHHULQIRUPDWLHFHQWUXP�YRRU�*HYDDUOLMNH�6WRIIHQ�Y]Z��%,*�

7HFKQLVFKH�6FKRROVWUDDW����$����%������*HHO

������������������� KWWS���ZZZ�ELJ�EH LQIR#ELJ�EH

�����������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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HWKDQRO

����1D�LQDGHPHQ�

��%UHQJ�KHW�VODFKWRIIHU�LQ�GH�IULVVH�OXFKW

��%LM�DGHPKDOLQJVSUREOHPHQ��DUWV�PHGLVFKH�GLHQVW�UDDGSOHJHQ

����&RQWDFW�PHW�GH�KXLG�

��6SRHOHQ�PHW�ZDWHU

��.OHGLQJ�YHUZLMGHUHQ�YyyU�VSRHOHQ

��6ODFKWRIIHU�QDDU�DUWV�EUHQJHQ�DOV�LUULWDWLH�DDQKRXGW

4.3 Contact met de ogen:

��2QPLGGHOOLMN�PHW�YHHO�ZDWHU�VSRHOHQ

��*HHQ�QHXWUDOLVDWLHPLGGHO�JHEUXLNHQ

��6ODFKWRIIHU�QDDU�RRJDUWV�EUHQJHQ�DOV�LUULWDWLH�DDQKRXGW

4.4 Na inslikken:

��0RQG�VSRHOHQ�PHW�ZDWHU

��1LHW�ODWHQ�EUDNHQ

��,QGLHQ�PHQ�]LFK�RQZHO�YRHOW��PHGLVFKH�GLHQVW�DUWV�UDDGSOHJHQ

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Geschikte blusmiddelen:

��9HUQHYHOG�ZDWHU

��$OFRKROEHVWHQGLJ�VFKXLP

��%&�SRHGHU

��.RRO]XXU

5.2 Te mijden blusmiddelen:

���92//(�VWUDDO��ZDWHU�QLHW�HIIHFWLHI�DOV�EOXVPLGGHO

5.3 Speciale blootstellingsgevaren:

��.DQ�RQWVWHNHQ�GRRU�YRQNHQ

��9HUVSUHLGHQ�YDQ�JDV�GDPS�ODQJV�GH�JURQG��RQWVWHNLQJVNDQV

��%LM�YHUEUDQGLQJ�YRUPLQJ�YDQ�&2�HQ�&2�

5.4 Instructies:
��7DQNV�YDWHQ�NRHOHQ�HQ�RI�LQ�YHLOLJKHLG�EUHQJHQ

��/DGLQJ�QLHW�YHUSODDWVHQ�LQGLHQ�DDQ�KLWWH�EORRWJHVWHOG

5.5 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
��%LM�YHUKLWWLQJ�YHUEUDQGLQJ��DGHPOXFKWWRHVWHO

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

��+DQGVFKRHQHQ

��1DXZDDQVOXLWHQGH�EULO

��%HVFKHUPHQGH�NOHGLQJ

��%LM�JURRW�OHN�RI�LQ�JHVORWHQ�UXLPWH��DGHPOXFKWWRHVWHO

��%LM�YHUKLWWLQJ�YHUEUDQGLQJ��DGHPOXFKWWRHVWHO

��=LH�UXEULHN�������

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

��/HN�GLFKWHQ��WRHYRHU�DIVOXLWHQ

��0RUVYORHLVWRI�LQGDPPHQ

��9HUGDPSLQJ�WUDFKWHQ�WH�EHSHUNHQ

��%LQQHQGULQJHQ�LQ�ULRRO�YHUKLQGHUHQ

�����������
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6.3 Reinigingsmethoden:

��0RUVYO��DEVRUEHUHQ�LQ�QLHW�EUDQGEDDU�DEVRUSWLHPLGGHO�R�D���]DQG��DDUGH��YHUPLFXOLHW�RI�NLH]HOJRHU��JHPDOHQ�NDONVWHHQ

��*HDEVRUEHHUG�SURGXFW�RSVFKHSSHQ�LQ�DIVOXLWEDUH�YDWHQ

��0RUVVWRI�UHVWDQW�]RUJYXOGLJ�YHU]DPHOHQ

��7DQNV�QD�EHVFKDGLJLQJ�DINRHOLQJ�OHHJPDNHQ

��1LHW�PHW�SHUVOXFKW�RYHUSRPSHQ

��%HYXLOGH�RSSHUYODNWHQ�UHLQLJHQ�PHW�HHQ�RYHUPDDW�ZDWHU

��9HU]DPHOG�SURGXFW�RYHUGUDJHQ�DDQ�SURGXFHQW�EHYRHJGH�GLHQVW

��1D�ZHUN]DDPKHGHQ�NOHGLQJ�HQ�PDWHULDDO�UHLQLJHQ

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering:
��1RUPDOH�K\JLsQH

��9HUSDNNLQJ�JRHG�JHVORWHQ�KRXGHQ

7.2 Opslag:

Voorwaarde voor veilige opslag:

��%HVFKHUPHQ�WHJHQ�GLUHFWH�]RQQHVWUDOHQ

��2S�HHQ�GURJH�SODDWV�EHZDUHQ

��9HQWLODWLH�ODQJV�GH�YORHU

��%UDQGYHLOLJ�ORNDDO

��$XWRPDWLVFKH�EOXVLQVWDOODWLH�YRRU]LHQ

��2SYDQJNXLS�YRRU]LHQ

��5HVHUYRLU�YDQ�DDUGLQJ�YRRU]LHQ

Product verwijderd houden van:

��ZDUPWHEURQQHQ��RQWVWHNLQJVEURQQHQ��R[LGDWLHPLGGHOHQ���VWHUNH��]XUHQ��ZDWHU�YRFKW

Geschikt verpakkingsmateriaal:

��URHVWYULM�VWDDO��DOXPLQLXP��LM]HU��NRSHU��QLNNHO��NXQVWVWRI��JODV

7.3 Specifiek gebruik:

��=LH�GH�DDQZLM]LQJHQ�YDQ�GH�IDEULNDQW�YRRU�KHW�JHwGHQWLILFHHUGH�JHEUXLN

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Grenswaarden voor blootstelling:

:HWWHOLMNH�JUHQVZDDUGH��1HGHUODQG�

ethanol

grenswaarde TGG 8 u wet. �����PJ�Pñ

grenswaarde TGG 15 min wet. �����PJ�Pñ

huidopname MD

8.1.1 Beroepsmatige blootstelling:

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling:
��5HJHOPDWLJ�FRQFHQWUDWLH�LQ�GH�OXFKW�PHWHQ

��:HUNHQ�RQGHU�SODDWVHOLMNH�DI]XLJLQJ�YHQWLODWLH

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

�����������
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a) Bescherming van de ademhalingswegen:

b) Bescherming van de handen:

��+DQGVFKRHQHQ

materiaalkeuze beschermkleding (uitstekende bescherming)
��EXW\OUXEEHU��YLWRQ

materiaalkeuze beschermkleding (goede bescherming)
��QHRSUHHQ��WHWUDIOXRUHWK\OHHQ

materiaalkeuze beschermkleding (minder goed)
��QLWULOUXEEHU��SRO\HWK\OHHQ

materiaalkeuze beschermkleding (slecht)
��QDWXXUUXEEHU��39$��39&

c) Bescherming van de ogen:

��1DXZDDQVOXLWHQGH�EULO

d) Bescherming van de huid:
��%HVFKHUPNOHGLQJ

8.2.2 Beheersing van milieublootstelling:

��=LH�UXEULHNHQ����������HQ���

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Algemene informatie:

9HUVFKLMQLQJVYRUP Vloeistof

JHXU Alcoholgeur

Aangename geur
NOHXU Kleurloos

9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

78 °CNRRNSXQW

13 °CYODPSXQW

3.3/19.0 vol %H[SORVLHJUHQ]HQ

67/290 g/m³

59 hPaGDPSGUXN�����&�

300 hPaGDPSGUXN�����&�

0.79UHODWLHYH�GLFKWKHLG

VolledigRSORVEDDUKHLG�LQ�ZDWHU

Oplosbaar in etherRSORVEDDUKHLG�LQ�VROYHQWHQ

Oplosbaar in aceton

Oplosbaar in chloroform

Oplosbaar in oliën/vetten

Oplosbaar in methanol

Oplosbaar in zuren

1.6UHODWLHYH�GDPSGLFKWKHLG

(20°C)0.0012 Pa.sYLVFRVLWHLW

-0.32ORJ�3RZ

2.4UHODWLHYH�YHUGDPSLQJVVQHOKHLG�W�R�Y��%X$F

8.3UHODWLHYH�YHUGDPSLQJVVQHOKHLG�W�R�Y��HWKHU

����2YHULJH�LQIRUPDWLH�

������&VPHOWSXQW

�����&]HOIRQWEUDQGLQJVWHPSHUDWXXU

����J�PñYHU]DGLJLQJVFRQFHQWUDWLH

�������S6�PVRRUWHOLMNH�JHOHLGLQJ

�����������
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10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Te vermijden omstandigheden:

��+\JURVFRSLVFK

��5HDJHHUW�KHIWLJ�PHW�YHOH�YHUELQGLQJHQ�R�D���PHW��VWHUNH��R[LGDQWLD���YHUKRRJGH��NDQV�RS�EUDQG�H[SORVLH

��5HDJHHUW�KHIWLJ�WRW�H[SORVLHI�PHW��VRPPLJH��]XUHQ

10.2 Te vermijden materialen:

��R[LGDWLHPLGGHOHQ���VWHUNH��]XUHQ��ZDWHU�YRFKW

10.3 Gevaarlijke ontledingsproducten:

��%LM�YHUEUDQGLQJ�YRUPLQJ�YDQ�&2�HQ�&2�

11. Toxicologische informatie

�����$FXWH�WR[LFLWHLW�

HWKDQRO

LD50 dermaal (konijn) ������PJ�NJ

LC50 inhalatie (rat) !����PJ�O��X

LD50 oraal (rat) �����PJ�NJ

�����&KURQLVFKH�WR[LFLWHLW�

ethanol

2SJHQRPHQ�LQ�6=:���OLMVW�YDQ�NDQNHUYHUZHNNHQGH�

VWRIIHQ

MD

,$5&�JURHS �

11.3 Wijze van blootstelling:

11.4 Acute effecten/symptomen:

Inademing:
��%,-�%/22767(//,1*�$$1�+2*(�&21&(175$7,(6�

��'URJH�NHHO�NHHOSLMQ

��+RHVWHQ

��,UULWDWLH�OXFKWZHJHQ

��1HXVVOLMPYOLHVLUULWDWLH

��$GHPKDOLQJVPRHLOLMNKHGHQ

��'HSUHVVLH�FHQWUDDO�]HQXZVWHOVHO

��=HOIGH�V\PSWRPHQ�DOV�QD�LQVOLNNHQ

Huidcontact:
��/LFKWH�LUULWDWLH

Oogcontact:

��5RRGKHLG�YDQ�KHW�RRJZHHIVHO

��7UDQHQYORHG

��1$�/$1*'85,*(�%/22767(//,1*�&217$&7�

��,UULWDWLH�YDQ�KHW�RRJZHHIVHO

�����������
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Inslikken:
��1$�,11$0(�9$1�*527(�+2(9((/+('(1�

��.DQV�RS�DVSLUDWLHSQHXPRQLH

��5RGH�KXLG

��/LFKDDPVWHPSHUDWXXUVWLMJLQJ

��9RFKWLJH�NODPPH�KXLG

��2SJHZRQGHQ�UXVWHORRV

��9HUVQHOGH�KDUWZHUNLQJ

��'HSUHVVLH�FHQWUDDO�]HQXZVWHOVHO

��'XL]HOLJKHLG

��%HGZHOPLQJ

��+RRIGSLMQ

��'URQNHQ�JHYRHO

��0LVVHOLMNKHLG

��%UDNHQ

��*HVWRRUG�UHDFWLHYHUPRJHQ

��&R|UGLQDWLHVWRRUQLVVHQ

��*HVWRRUG�JH]LFKWVYHUPRJHQ

��&RQFHQWUDWLHVWRRUQLVVHQ

��:DDQYRRUVWHOOLQJHQ

��*HVWRRUGH�SLMQJHZDDUZRUGLQJ

��+DUWULWPHVWRRUQLVVHQ

��%HZXVW]LMQVVWRRUQLVVHQ

��%HYHQ

��.UDPSHQ�RQJHFRQWUROHHUGH�VSLHUVDPHQWUHNNLQJHQ

��9HUZLMGH�SXSLOOHQ

11.5 Chronische effecten:
��2YHUPDWLJ�JHEUXLN�YDQ�DOFRKROLVFKH�GUDQNHQ�NDQ�NDQNHU�YHURRU]DNHQ

��.DQ�LQYORHG�KHEEHQ�RS�GH�YUXFKWEDDUKHLG

��1$�/$1*'85,*(�+(5+$$/'(�%/22767(//,1*�&217$&7�

��'URJH�KXLG

��0DDJ��GDUPNODFKWHQ

��9HUJURWLQJ�DDQWDVWLQJ�OHYHU

��9HUDQGHULQJHQ�LQ�EORHGEHHOG�RI��VDPHQVWHOOLQJ

��,QYORHG�RS�KDUW�HQ�EORHGVRPORRS

��9HUKRRJGH�EORHGGUXN

��$DQWDVWLQJ�YDQ�KHW�]HQXZVWHOVHO

��*HGUDJVVWRRUQLVVHQ

��9HUZDUULQJ

��*HVWRRUGH�JHYRHOVJHZDDUZRUGLQJ

��%HYHQ

��%HHQPHUJDDQWDVWLQJ

��$DQWDVWLQJ�HQGRFULHQ�V\VWHHP

��9HU]ZDNNLQJ�YDQ�KHW�LPPXXQV\VWHHP

�����������
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12. Ecologische informatie

12.1 Ecotoxiciteit:

HWKDQRO

/&���YLVVHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

3,0(3+$/(6�3520(/$6 ����� mg/l 96

6$/02�*$,5'1(5,��

21&25+<1&+86�0<.,66

����� mg/l 96

(&���'DSKQLD ZDDUGH duur (u) opmerking

'$3+1,$�0$*1$ ����� mg/l 24 2(62����

'$3+1,$�0$*1$ ���� mg/l 48

(&���DQGHUH�ZDWHURUJDQLVPHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

%$&7(5,$ ����� mg/l 5(00,1*

$/*$( ���� mg/l 72

WR[LFLWHLWVGUHPSHO�DOJHQ ZDDUGH duur (u) opmerking

0,&52&<67,6�$(58*,126$ ���� mg/l 192 *52(,61(/+(,'

6&(1('(6086�48$'5,&$8'$ ���� mg/l 168 *52(,61(/+(,'

WR[LFLWHLWVGUHPSHO�DQGHUH�
ZDWHURUJDQLVPHQ

ZDDUGH duur (u) opmerking

36(8'2021$6�387,'$ ���� mg/l 16 %(:(*,1*

35272=2$ �� mg/l 72

��5HPW�KHW�DFWLHI�VOLE�ELM�������PJ�O�����

��5HPW�QLWULILFDWLH�LQ�DFWLHI�VOLE�ELM������PJ�O�����

12.2 Mobiliteit:

100 %��926

(20°C)0.022 N/m��RSSHUYODNWHVSDQQLQJ

��2SORVEDDU�LQ�ZDWHU

��9RRU�DQGHUH�I\VLFR�FKHPLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ�]LH�UXEULHN��

12.3 Persistentie en afbreekbaarheid:
��*HPDNNHOLMN�ELRORJLVFK�DIEUHHNEDDU�LQ�ZDWHU

��WHVW�������������G��2(&'��! ������2(&'����(

0.8/0.967 g O2/g stof
��

%2'

�

��KDOIZDDUGHWLMG�ERGHP

12.4 Mogelijke bioaccumulatie:
-0.32��ORJ�3RZ

12.5 Resultaten van PBT-beoordeling:
��1LHW�YDQ�WRHSDVVLQJ��JHEDVHHUG�RS�EHVFKLNEDUH�LQIRUPDWLH

12.6 Andere schadelijke effecten:
��1LHW�JHYDDUOLMN�YRRU�GH�R]RQODDJ��9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������3�%��/����YDQ������������

�����������
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13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalvoorschriften:
��$IYDOVWRIFRGH���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�FRPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������RYHULJH�RUJDQLVFKH�RSORVPLGGHOHQ��ZDVYORHLVWRIIHQ�HQ�PRHGHUORJHQ

��/:&$��1HGHUODQG���.*$�FDWHJRULH���

��*HYDDUOLMN�DIYDO���������((*�

13.2 Verwijderingsmethoden:
��+HUZLQQHQ�GRRU�GHVWLOODWLH

��*HFRQWUROHHUG�YHUEUDQGHQ

��0DJ�QDDU�ZDWHU]XLYHULQJVLQVWDOODWLH�DIJHYRHUG�ZRUGHQ

��1LHW�OR]HQ�LQ�RSSHUYODNWHZDWHU

13.3 Verpakking:
��$IYDOVWRIFRGH�YHUSDNNLQJ���������((*��%HVFKLNNLQJ����������(*�YDQ�GH�&RPPLVVLH��3�%��/���YDQ������������

������������YHUSDNNLQJ�GLH�UHVWHQ�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�EHYDW�RI�GDDUPHH�LV�YHURQWUHLQLJG

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

$'5��YHUYRHU�RYHU�GH�ZHJ�

9HUYRHU 2QGHUZRUSHQ�DDQ�GH�YRRUVFKULIWHQ

81�QU ����

.ODVVH �

9HUSDNNLQJVJURHS ,,

&ODVVLILFDWLHFRGH )�

(WLNHWWHQ �

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 EU-wetgeving

��2SJHQRPHQ�LQ�(*�%LMODJH�,�VWRIIHQOLMVW�YDQ�5LFKWOLMQ��������((*�HQ�YROJHQGH

/LFKW�RQWYODPEDDU

R-zinnen

/LFKW�RQWYODPEDDU11

S-zinnen

�%XLWHQ�EHUHLN�YDQ�NLQGHUHQ�EHZDUHQ�(02)

,Q�JRHG�JHVORWHQ�YHUSDNNLQJ�EHZDUHQ07

9HUZLMGHUG�KRXGHQ�YDQ�RQWVWHNLQJVEURQQHQ���QLHW�URNHQ16

Opmerking

15.2 Nationale voorschriften:

��waterbezwaarlijkheid (Nederland)

�����������
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16. Overige informatie

'H�LQIRUPDWLH�RS�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�RSJHVWHOG�RS�EDVLV�YDQ�GH�DDQ�%,*�JHOHYHUGH�JHJHYHQV�HQ�VDPSOHV��'H�RSVWHOOLQJ�JHEHXUGH�QDDU�

EHVW�YHUPRJHQ�HQ�YROJHQV�GH�VWDQG�YDQ�NHQQLV�RS�GDW�RJHQEOLN��+HW�YHLOLJKHLGVEODG�JHHIW�VOHFKWV�HHQ�ULFKWOLMQ�YRRU�GH�YHLOLJH�EHKDQGHOLQJ��

JHEUXLN��YHUEUXLN��RSVODJ��YHUYRHU��HQ�YHUZLMGHULQJ�YDQ�GH�RQGHU�SXQW���YHUPHOGH�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�HQ�KHHIW�EHWUHNNLQJ�RS�GH�

VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�]RDOV�RQGHU�SXQW���YHUPHOG��7HQ]LM�YHUEDWLP�DQGHUV�LV�DDQJHJHYHQ�RS�KHW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�GH�LQIRUPDWLH�QLHW�JHOGLJ�

YRRU�GH�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ�LQ�PHHU�]XLYHUH�YRUP��YHUPHQJG�PHW�DQGHUH�VWRIIHQ�RI�LQ�SURFHVVHQ��+HW�YHLOLJKHLGVEODG�ELHGW�JHHQ�

NZDOLWHLWVVSHFLILFDWLH�YDQ�GH�EHWURNNHQ�VWRIIHQ�SUHSDUDWHQ��+HW�QDOHYHQ�YDQ�GH�DDQZLM]LQJHQ�RS�GLW�LQIRUPDWLHEODG�RQWVODDW�GH�JHEUXLNHU�QLHW�

DOOH�PDDWUHJHOHQ�WH�QHPHQ�ZHONH�KHW�JH]RQG�YHUVWDQG��UHJHOJHYLQJHQ�HQ�DDQEHYHOLQJHQ�WHU]DNH�LQJHYHQ�RI�QRRG]DNHOLMN�HQ�RI�QXWWLJ�]LMQ�RS�

EDVLV�YDQ�GH�FRQFUHWH�WRHSDVVLQJVRPVWDQGLJKHGHQ��%,*�ZDDUERUJW�FRUUHFWKHLG�QRFK�YROOHGLJKHLG�YDQ�GH�ZHHUJHJHYHQ�LQIRUPDWLH��+HW�

JHEUXLN�YDQ�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�LV�RQGHUZRUSHQ�DDQ�OLFHQWLH�HQ�DDQVSUDNHOLMNKHLGVEHSHUNHQGH�YRRUZDDUGHQ��$OOH�LQWHOOHFWXHOH�

HLJHQGRPVUHFKWHQ�RS�GLW�EODG�]LMQ�HLJHQGRP�YDQ�%,*��YHUGHOLQJ�HQ�UHSURGXFWLH�]LMQ�EHSHUNW��5DDGSOHHJ�XZ�%,*�OLFHQWLH�RYHUHHQNRPVW�YRRU�

GHWDLOV�

1�9�7�� �1,(7�9$1�72(3$66,1*

1�%����� �1,(7�%(3$$/'

��������� �,17(51(�&/$66,),&$7,(��1)3$�

3%7�VWRIIHQ� �SHUVLVWHQWH��ELRDFFXPXOHUHQGH�HQ�WR[LVFKH�VWRIIHQ

Volledige tekst van alle R-zinnen vermeld onder rubrieken 2 en 3:

�� /LFKW�RQWYODPEDDU

�����������
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Seite: 1/4
Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EC
Druckdatum: 17.01.2006 überarbeitet am: 17.01.2006

DR

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
· Angaben zum Produkt
· Handelsname: Kimberly Clark Duftmix
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Lufterfrischer für die professionelle Anwendung
· Hersteller/Lieferant:

JohnsonDiversey Austria Trading GmbH
A-1030 Wien, Guglgasse 7-9, Tel.: 01/605 57-0
für Kimberly Clark Europe

· Auskunftgebender Bereich:
JohnsonDiversey, Abteilung Technik:
Tel: 01/605 57 - 841 bzw. 852 , Fax: 01/605 57 - 1941

· Notfallauskunft:
Vergiftungsinformationszentrale für Österreich, A-1090 Wien
Tel.: 01/406 43 43

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen
· Chemische Charakterisierung
· Beschreibung:

Mischung aus nachfolgend in diesem Blatt beschriebenen Komponenten mit ungefährlichen Beimengungen.
· Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7

Isopropanol Xi, F; R 11-36-67 15-30%

· Anwendungsbereich:
· Zusätzliche Hinweise:

Nur für gewerbliche Anwendung.
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mögliche Gefahren
· Gefahrenbezeichnung:

F Leichtentzündlich

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
R 11 Leichtentzündlich.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den Bestimmungen der Österreichischen Chemikalienverordnung in der
letztgültigen Fassung, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen
· nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
· nach Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

· nach Verschlucken:
Mund ausspülen. Sofort 1 bis 2 Gläser Wasser oder Milch trinken und unverzüglich Arzt aufsuchen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
· Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder alkoholfester Schaum

(Fortsetzung auf Seite 2)
 A
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Handelsname: Kimberly Clark Duftmix

(Fortsetzung von Seite 1)

DR

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.
· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Kohlenmonoxid (CO)
· Besondere Schutzausrüstung: Bei Löscharbeiten Schutzbekleidung/-ausrüstung tragen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
· Umweltschutzmaßnahmen: Nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen.
· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung
· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang: Branchenübliche Massnahmen beachten.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern.
· Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Für Betriebsfremde unzugänglich aufbewahren und lagern.

· Lagerklasse:
· VbF-Klasse: A1

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

67-63-0 Isopropanol
MAK Kurzzeitwert: 2000 mg/m³, 800 ml/m³

Langzeitwert: 500 mg/m³, 200 ml/m³
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
· Atemschutz: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich.
· Handschutz: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich.
· Augenschutz: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben
Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: parfumiert

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: 12°C (Pensky M. cc)
(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
· Explosionsgrenzen:

untere: 1,8 Vol %
obere: 19,0 Vol %

· Dichte bei 20°C: 0,87 g/cm³
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: teilweise mischbar
· pH-Wert bei 20°C: n.a.

10 Stabilität und Reaktivität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
· Zu vermeidende Stoffe: stark oxidierende Mittel, starke Säuren
· Gefährliche Reaktionen Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte: Im Brandfall CO möglich.

11 Angaben zur Toxikologie
· Akute Toxizität:
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Keine Reizwirkung bei ordnungsgemäßer Verwendung.
· am Auge: Reizwirkung möglich
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12 Angaben zur Ökologie
· Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Wird das Produkt gemäß den Anwendungsvorschriften eingesetzt, sind keine negativen Auswirkungen auf die
Umwelt zu erwarten.
Die Informationen in dieser Sektion beziehen sich auf das unverdünnte Produkt (=Konzentrat).

13 Hinweise zur Entsorgung
· Produkt:
· Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen.
Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen. Ausgenommen sind
restentleerte, mehrmals verwendbare Tankpaletten und 200L Fässer, die an uns retourniert werden müssen.

· Europäischer Abfallkatalog
16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:

HINWEIS ZUR VERPACKUNGSVERORDNUNG: Durch unsere ARA-Mitgliedschaft (Lizenznr. 512) sind
wir von einer Verpackungsrücknahme entpflichtet.
Ausgenommen sind restentleerte, mehrmals verwendbare Tankpaletten und 200L Fässer, die an uns
retourniert werden müssen.
Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

 A
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14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

· ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 Entzündbare flüssige Stoffe
· Kemler-Zahl: 33
· UN-Nummer: 1987
· Verpackungsgruppe: II
· Gefahrzettel: 3 
· Bezeichnung des Gutes: 1987 ALKOHOLE, N.A.G., Gemisch (Dampfdruck bei 50°C höchstens 110 kPa)
· Bemerkungen: Bei Verpackungen gemäß 1.1.3.4. können gefährliche Güter in begrenzten

Mengen frei von den meisten Vorschriften des ADR/RID transportiert werden.

15 Österreichische und EU-Vorschriften
· Kennzeichnung nach EU-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F Leichtentzündlich
· R-Sätze:

11 Leichtentzündlich.
· S-Sätze:

16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
· Nationale Vorschriften: Hinweise zur schadlosen Beseitigung entnehmen Sie bitte dem Punkt 13.
· Klassifizierung nach VbF: A I
· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben:
Unsere Angaben stützen sich auf umfangreiche Versuche und den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Wir
beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als die Produktanwendung
außerhalb unserer direkten Einflußnahme liegt. Für etwaige Schäden durch unsachgemäßen und nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch kann von uns keine Haftung übernommen werden.

· Relevante R-Sätze
11 Leichtentzündlich.
36 Reizt die Augen.
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Technik
· Internationale Referenz - MSDS Code:

MSDS Kimberly Clark für Nachfüllflaschen für Lufterfrischungssystem Prelude, Melodie, Serenade,
Rhapsodie, Neutraliza (04-2000)

· Ansprechpartner:
JohnsonDiversey Austria Trading GmbH
Abteilung TECHNIK: Tel. 01/60557 DW 841 bzw. 852

 A
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    Numéro de lot : voir sur l'emballage

Numéro d’autorisation : 3299 B
Formulation : gel prêt à l’emploi
Matière active : imidacloprid
Concentration : 2.15%

USAGE PROFESSIONNEL

Vendu par / Verkocht door :
Bayer Environmental Science SAS
16 Rue Jean-Marie Leclair 
F-69009 LYON

Verkocht door :
Bayer Environmental Science SAS
16 Rue Jean-Marie Leclair 
F-69009 LYON

Une autorisation de / Een toelating van :
Bayer CropScience NV/SA
Louizalaan 143 Avenue Louise
1050 BRUSSEL-BRUXELLES
Tel . 02/535 63 11

Bayer Environmental Science.
Toelatingshouder: Bayer CropScience B.V.
Postbus 231 - 3640 AE Mijdrecht
Tel.nr.: 0297-280666

Maxforce White IC® est une marque déposée de Bayer.

PRESCRIPTION D’UTILISATION
Usage destiné à la lutte contre les blattes germaniques (Blattella germanica L.) et les blattes américaines 
(Periplaneta americana L.) par application locale dans les interstices et les fentes.  
Peut être appliqué dans des bâtiments commerciaux, industriels, agricoles, résidentiels et des moyens de 
transport.

CARACTERISTIQUES
L’appât Maxforce White IC® est un gel prêt à l’emploi à base d’imidacloprid, une matière active appartenant à 
une nouvelle famille chimique, les nitroguanidines. L’imidaclopride agit en se liant aux neurones de l’insecte. 
Cette intervention dans la transmission des stimuli entraîne une perturbation du système nerveux létale pour 
l’insecte.
La substance n’a pratiquement aucun effet sur le système nerveux des mammifères. 
Le gel contient des éléments nutritionnels très attractifs et des composants colloïdaux qui constituent une 
source d’eau pour les blattes.  
La consistance particulière du gel lui permet d’adhérer facilement sur toutes les surfaces. 
L’appât Maxforce White IC® possède une grande efficacité contre les blattes à leurs différents stades de 
développement.

DOSAGE
Appliquer directement le gel dans les interstices et les fentes au moyen du pistolet applicateur. Dans les zones 
infestées, appliquer 1 goutte de gel par m2 ou par mètre linéaire pour la blatte germanique et 2 gouttes pour la 
blatte américaine. En cas de fortes infestations, augmenter le nombre de gouttes en conséquence.

MODE D’EMPLOI
Appliquer le gel dans les refuges directs des blattes.
L’utilisation des pièges adhésifs permet de déterminer les endroits fortement infestés. Eviter de déposer l’appât 
dans les endroits non couverts ou sur les surfaces exposées. Lors des contrôles, vérifier les endroits traités et 
réappliquer le gel si nécessaire dans les endroits fort fréquentés. Lorsque le gel est entièrement consommé, le 
ré-appliquer au même endroit car les blattes laissent des sécrétions et des excréments pour attirer leurs 
congénères.
Le gel peut être appliqué localement et dans les interstices sans interrompre une quelconque activité dans le 
local traité.

PRECAUTIONS
S 2 Tenir hors de la portée des enfants.
S 20/21 Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement.
S 13 Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute précaution d’usage.
S61 Eviter le rejet dans l’environnement.

Consulter les instructions particulières/la fiche de données de sécurité.

REMARQUES
Ne pas appliquer le gel à proximité des aliments, des ustensiles de cuisine et des surfaces qui sont en contact 
avec des denrées alimentaires.
Ne pas appliquer le gel aux endroits où un nettoyage régulier peut déplacer l’appât vers les surfaces qui entrent 
en contact avec des denrées alimentaires.
Ne pas appliquer le gel dans les endroits régulièrement nettoyés à l’eau, car le lavage peut éliminer le dépôt de 
gel.
Ne pas appliquer le gel dans les endroits récemment vaporisés avec un insecticide. Ne pas vaporiser 
d’insecticide sur le gel.
L’application du gel sur du textile et du tissu peut entraîner une décoloration.

PREMIERS SOINS
Changer les vêtements contaminés. Après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et du savon.
Après contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau ; consulter un médecin si une douleur persiste. 
Après ingestion : consulter un médecin en cas de malaise (et lui remettre si possible l’étiquette du produit).

Tél. Centre Anti-poisons : 070/245.245

CONSERVATION
Ne pas exposer à des températures supérieures à 40°C.

GARANTIE
Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité 
irréprochable. Nous sommes cependant dans l’impossibilité de vérifier l’application de nos produits qui est faite 
par l’acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l’acheteur ; nous déclinons par conséquent toute 
responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des 
animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu’il est clairement établi que la cause du dégât est 
exclusivement due à un défaut du produit. L’acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l’emploi des 
produits étant donné qu’il décide seul des modalités spéciales d’emploi.

Toelatingsnummer : 3299 B
Aard van het product : gebruiksklare gel
Werkzame stof : imidacloprid
Gehalte : 2.15%

PROFESSIONEEL GEBRUIK
GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Gebruik ter bestrijding van Duitse kakkerlakken (Blattella germanica L.) en Amerikaanse kakkerlakken 
(Periplaneta americana L.) door lokale toepassing in kieren en spleten. 
Kan toegepast worden in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en transportmiddelen.

KENMERKEN
Het lokaas Maxforce White IC® is een gebruiksklare gel op basis van imidacloprid, een actieve stof behorend tot 
een nieuwe scheikundige familie, de nitroguanidines. Imidacloprid werkt door zich te verbinden met de 
zenuwcellen van het insekt. Deze tussenkomst in de overdracht van prikkels veroorzaakt een storing in het 
zenuwstelsel, dodelijk voor het insekt. De stof heeft bijna geen effect op het zenuwstelsel van zoogdieren. 
De gel bevat zeer aantrekkelijke voedingselementen en colloïdale bestanddelen die een bron van water vormen 
voor de kakkerlakken.
Door de bijzondere consistentie van de gel wordt hij gemakkelijk aangebracht op alle oppervlakken.
Het lokaas Maxforce White IC® is bijzonder effectief tegen kakkerlakken in de verschillende stadia van hun 
ontwikkeling.

DOSERING
De gel door middel van het pistool direct toedienen in kieren en spleten. In de besmette zones, 1 druppel gel 
per m2 of per lopende meter toepassen voor de Duitse kakkerlak en 2 druppels voor de Amerikaanse. Bij hevige 
besmettingen het aantal druppels overeenkomstig verhogen.

GEBRUIKSAANWIJZING
De gel aanbrengen in de directe schuilplaatsen van kakkerlakken.
Het gebruik van lijmvallen zal helpen bij het bepalen van de plaatsen met verhoogde activiteit van de insekten. 
Men dient te vermijden het lokaas aan te brengen op open plaatsen of blootgestelde oppervlakken.
Bij controles, moeten de behandelde plaatsen nagekeken worden en de gel zo nodig opnieuw aangebracht 
worden op zwaar besmette plaatsen.
Indien de gel volledig werd opgegeten moet de gel daarna opnieuw worden aangebracht, omdat kakkerlakken 
secreta en uitwerpselen nalaten om soortgenoten aan te trekken.
Zowel de pleksgewijze toepassing als de toepassing in kieren en spleten kan uitgevoerd worden terwijl de 
behandelde ruimte in werking is.

VOORZORGSMAATREGELEN
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S 35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S 61 Voorkom lozing in het milieu

Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

OPMERKINGEN
De gel mag niet worden aangebracht op plaatsen waar eten, voer of materiaal of oppervlakken die met eten of 
voer in contact komen, gecontamineerd kunnen worden.
De gel mag niet aangebracht worden op plaatsen waar routinereiniging de gel kan verplaatsen naar oppervlakken 
die met eten of voer in contact komen.
De gel mag niet worden aangebracht op plaatsen die regelmatig gedweild worden, omdat de gel kan verwijderd 
worden door het wassen.
De gel niet aanbrengen op plaatsen waar recent insecticiden werden verneveld en geen insecticiden vernevelen 
over de gel.
Het aanbrengen van textiel en stof kan leiden tot verkleuring.

EERSTEHULPMAATREGELEN
De verontreinigde kledij verschonen. Na contact met de huid, onmiddellijk en overvloedig wassen met water en 
zeep.
Na contact met de ogen : overvloedig met water spoelen, een dokter raadplegen als de pijn aanhoudt. Na 
inslikken : een dokter raadplegen in geval van onpasselijkheid (en hem zo mogelijk het etiket van het product 
tonen).

Tel. Antigifcentrum : 070/245.245

BEWARING
Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40°C.

WAARBORG
Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van 
onberispelijke kwaliteit.
Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, 
kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af  wat betreft 
eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen 
behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het 
product.
De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale 
toepassingsmodaliteiten beslist.

Toelatingsnummer : 12094 N
Aard van het preparaat : Lokaas
Werkzame stof : imidacloprid
Gehalte : 2,15%

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN :
Niet roken tijdens gebruik.

SPECIFIEKE VERMELDING :
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT :
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.) en de Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta
americana L.) door pleksgewijze toepassing in kieren en spleten.
Kan toegepast worden in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en op verschillende transportmogelijkheden.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
• personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM 

geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
• personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is 

dan vijf jaren.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Maxforce White IC is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, productieruimten in de
levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en ketelhuzien, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich
plegen op te houden.
De gel door middel van de spuit direct toedienen in kieren en spleten.
De te gebruiken hoeveelheid per m2 of per lopende meter bedraagt 1 druppel gel voor de Duitse kakkerlak en 2 druppels gel voor de Amerikaanse kakkerlak.
De gel aanbrengen in de directe schuilplaatsen van kakkerlakken. Het gebruik van lijmvallen zal helpen in het bepalen van de plaatsen met verhoogde
activiteit van de insecten. Men dient te vermijden het lokaas aan te brengen op open plaatsen of blootgestelde oppervlakken.
Bij opeenvolgende bezoeken moeten de plaatsen met de gel worden nagekeken en aangevuld op zwaar besmette plaatsen indien nodig.
Indien de gel volledig werd opgegeten moet de gel daar opnieuw worden aangebracht, omdat vele insecten waaronder kakkerlakken secreta en
uitwerpselen nalaten om soortgenoten aan te trekken. Zowel de pleksgewijze toepassing als de toepassing in kieren en spleten kan uitgevoerd worden
terwijl de behandelde ruimte in werking is.

WAARSCHUWING:
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.
De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen.
Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience B.V., zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de dosering etc. kunnen de
werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience B.V. in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Maxforce White IC - NOTICE - BE/NL - BE05627655C - ARTICLE 5468204

Maxforce White IC - NOTICE - BE/NL - BE05627655C - ARTICLE 5468204

Lotnummer : zie verpakking

Maxforce White IC® is een gedeponeerd merk van Bayer. Maxforce White IC® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer.

Chargenummer : zie elders op de verpakking
Productie datum : zie elders op de verpakking 

C.k. : 304030

Houdbaarheid: 
Onder normale omstandigheden ten minste 
houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.
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Bayer Environmental Science 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 
1907/2006 

 
 

MAXFORCE WHITE IC 1/6 
Versie  3 / NL Datum van herziening: 11.07.2008 
102000007347 Drukdatum: 11.07.2008 
 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 

Productinformatie 

Handelsnaam  MAXFORCE WHITE IC 
Product code (UVP) 05178819 
Gebruik Insecticide  
 

Firma 
 

Bayer CropScience B.V. 
Energieweg 1 
Postbus 231 
3640 AE Mijdrecht 
Nederland 
 

 

Telefoon +31(0)297-280 618 
Telefax +31(0)297-280 299 
Verantwoordelijke afdeling Email: NL-CustomerServices@bayercropscience.com 

 
Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

+31(0)6-55372 490 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN  

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu 

Geen bijzondere gevaren bekend. 
 

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Chemische omschrijving 

Lokmiddel (klaar voor gebruik) (RB) 
Imidacloprid 2,15 %  

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. / 
EINECS-Nr. 

Symbo(o)l(en) R-zin(nen) Concentratie [%] 

Imidacloprid 138261-41-3 
  

Xn R22, R52 2,15  

Glycerol 56-81-5 
200-289-5  

  > 1,00 

 

Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16. 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
Algemene aanbevelingen 

Morsen van dit product in de oorspronkelijke handelsverpakking is onwaarschijnlijk. Echter, in 
geval van morsen van grotere hoeveelheden geldt de volgende raad. Buiten de gevaarlijke 
zone brengen. Ligging en vervoer het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.  

 

Contact met de huid 
Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen. Indien symptomen aanhouden, een 
arts raadplegen.  
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Contact met de ogen 
Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk met overvloedig water 
spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Medische hulp inroepen 
als irritatie optreedt en aanhoudt.  

 

Inslikken 
Braken opwekken, alleen als: 1. patient bij vol bewustzijn is, 2. medische hulp niet snel 
bereikbaar is, 3. een grotere hoeveelheid ingeslikt is, en 4. tijd sinds inslikken minder dan één  
uur bedraagt.(Braaksel mag niet in luchtpijp terecht komen.) Onmiddellijk een arts of 
Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen.  

 

Opmerkingen voor de arts 
 

Behandeling 
Symptomatisch behandelen.  
Bewaking van ademhaling en hartfunctie.  
Na opname door de mond maag spoelen, dan medicinale kool (carbo medicalis) en 
natriumsulfaat.  

 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Geschikte blusmiddelen 

Gebruik water, alcoholbestendig schuim of koolzuur. 
 

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden 
Sterke waterstraal 
 

Bijzondere gevaren bij brandbestrijding 
bij brand kan vrijkomen: 
Koolmonoxide (CO) 
 

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 
Bij brand een persluchtmasker dragen. 
 

Verdere informatie 
Produkt uit de brandzone verwijderen of vaten met water afkoelen. Warmte afvoeren om 
drukverhoging te vermijden. 
Indien mogelijk, bluswater met zand of aarde indammen. 
Voorkom het aflopen van bluswater naar de riool of het oppervlakte water. 
 

 

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Vermijd contact met gemorst produkt of  verontreinigde oppervlakken. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
 

Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terechtkomen. 
 

Reinigingsmethoden 
Morsen van dit product in de oorspronkelijke handelsverpakking is onwaarschijnlijk. Echter, in 
geval van morsen van grotere hoeveelheden geldt de volgende raad. 
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel 
bindingsmiddel). 
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. 
Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften grondig 
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reinigen. 
 

Verdere aanwijzingen 
Informatie over veilige omgang zie hoofdstuk 7. 
Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting, zie Hoofdstuk 8. 
Informatie over afvalverwijdering zie hoofdstuk 13. 
Ook alle interne bedrijfsprocedures in acht nemen. 
 

 

7. HANTERING EN OPSLAG 
Hantering 
 

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof 
Geen speciale voorzorgsmaatregelen bij de omgang met ongeopende verpakkingen; 
voorschriften volgen. 
Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. 
 

Opslag 

Eisen aan opslagruimten en vaten 
De verpakkingen goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. 
Bewaren in de originele verpakking. 
Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen. 
 

Aanbevelingen voor gemengde opslag 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. 
 

Stabiliteit bij opslag 
Opslagtemperatuur -10 - 38 °C 
 

Geschikte materialen 
HDPE (polyethyleen high density) 
Polypropyleen 
 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

 

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden 
 

Bestanddelen CAS-Nr. Controleparameters Herzieni
ng 

Basis 

Imidacloprid 138261-41-3 0,7 mg/m³  
 

OES BCS* 
 

Glycerol 
(Nevel.)  

56-81-5 10 mg/m³ 
(MAC TGG) 

2007 
 

MAC (NL) 
 

 

*OES BCS: Interne Bayer CropScience blootstellingsgrenswaarde (Occupational Exposure 
Standard) 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bij normale omgang met en gebruik van dit product de aanwijzingen op het etiket volgen. In alle 
andere gevallen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
 

Bescherming van de 
ademhalingsorganen 

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik. 
Adembescherming behoort alleen gebruikt te worden ter beheersing 
van een restrisiko bij activiteiten van korte duur, nadat alle stappen 
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om blootstelling ter plekke te beperken zijn genomen, zoals afsluiting 
en/of plaatselijke luchtafzuiging. De aanwijzingen van de fabrikant 
voor gebruik en onderhoud van het ademhalingstoestel altijd 
nauwkeurig aanhouden. 
 

Bescherming van de handen Draag CE-gemarkeerde nitrilrubber handschoenen (minimaal 0,40 
mm dik). Deze bij verontreiniging wassen. Verwijder de 
handschoenen bij verontreiniging aan de binnenkant, beschadiging of 
als de veronreiniging aan de buitenkant niet verwijderd kan worden. 
Voor het eten, drinken, roken of toiletgebruik steeds de handen 
wassen. 
 

Bescherming van de ogen Veiligheidsbril volgens EN166 (toepassingsgebied 5 of gelijkwaardig) 
dragen. 
 

Bescherming van de huid en 
het lichaam 

Standaard overall met Type 6 beschermingspak dragen. 
Waar mogelijk kleding in twee lagen dragen: Onder het 
beschermende pak een overall van polyester/katoen of alleen katoen 
dragen. Overalls regelmatig professioneel laten reinigen. 
Bij significante verontreiniging het beschermingspak zo goed mogelijk 
dekontamineren en zorgvuldig volgens aanwijzing van de fabrikant 
als afval verwijderen. 
 

Hygiënische maatregelen 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
Na het werk onmiddellijk handen wassen, eventueel douchen. 
Verontreinigde kleding direct uittrekken en alleen na grondige reiniging weer gebruiken. 
 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Voorkomen  

Vorm gel 
Kleur wit tot beige  
Geur zwak, kenmerkend 

Veiligheidsgegevens  

pH  4,5 bij 5 %  
 

Ontvlambaarheid (vast,gas)  Het produkt is niet licht ontvlambaar. 
 

Zelfontbrandingstemperatuur > 381 °C  
 

Dichtheid ca. 1,21 g/cm3 bij  20 °C  
 

Oplosbaarheid in water mengbaar 
 

Schokgevoeligheid niet schokgevoelig  
 

Explosiviteit Niet ontplofbaar.  
92/69/EEG, A.14 / OECD 113 
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Bayer Environmental Science 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 
1907/2006 

 
 

MAXFORCE WHITE IC 5/6 
Versie  3 / NL Datum van herziening: 11.07.2008 
102000007347 Drukdatum: 11.07.2008 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag 
en behandeling nageleefd worden. 
Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. 
 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Acute orale toxiciteit LD50 (rat) > 5.000 mg/kg 

 
Acute dermale toxiciteit LD50 (rat) > 5.000 mg/kg 

 
Huidirritatie Geen huidirritatie. (konijn) 

 
Oogirritatie Geen oogirritatie. (konijn) 

 
Sensibilisatie Niet sensibiliserend. (cavia) 

OECD Testrichtlijn 406, Buehler test 
 

Sensibilisatie Niet sensibiliserend. (cavia) 
OECD Testrichtlijn 406, Magnusson & Kligman test 
 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Ecotoxiciteitseffecten 

Toxiciteit voor vissen LC50 (Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss))  211 mg/l  
Blootstellingtijd: 96 h 
De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof 
imidacloprid. 
 

Toxiciteit voor daphnia EC50 (Watervlo (Daphnia magna))  85 mg/l  
Blootstellingtijd: 48 h 
De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof 
imidacloprid. 
 

Toxiciteit voor algen EC50 (Desmodesmus subspicatus) > 10 mg/l  
Groeisnelheid; Blootstellingtijd: 72 h 
De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof 
imidacloprid. 
 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Product 

Kan met inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel na overleg met een 
afvalverwerker of de bevoegde instanties naar een stortplaats of verbrandingsinstallatie 
afgevoerd worden. 

 

Verontreinigde verpakking 
Niet totaal lege verpakkingen moeten als klein chemisch afval verwerkt worden. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 
1907/2006 

 
 

MAXFORCE WHITE IC 6/6 
Versie  3 / NL Datum van herziening: 11.07.2008 
102000007347 Drukdatum: 11.07.2008 
 

Afvalstofnummer van de ongebruikte stof. 
020108  agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 

 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Volgens nationale en internationale transportvoorschriften niet als gevaarlijk goed geklassificeerd. 
 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 
 

Classificatie en etikettering zoals door het College voor de Toelating van 
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) is voorgeschreven gebaseerd op de 
nationale wetgeving op basis van data geleverd door de fabrikant. 
 

S-zin(nen) 
S21 Niet roken tijdens gebruik. 

 

Bijzondere etikettering 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. 

 

Bijzondere etikettering 
Het veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers is op aanvraag verkrijgbaar. 

 

Verdere informatie 
WHO-classificatie: III (Slightly hazardous) 

 

 

16. OVERIGE INFORMATIE 

Verdere informatie 

Tekst van de R-zinnen vermeld in de rubriek 3 
R22 Schadelijk bij opname door de mond. 
R52 Schadelijk voor in het water levende organismen. 

 

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad voldoen aan de eisen gesteld in Verordening (EG) 
nr.1907/2006. Dit veiligheidsinformatieblad is een aanvulling op en geen vervanging van de 
gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. De gegevens erin berusten op kennis beschikbaar ten tijde 
van het opstellen van dit informatieblad op de aangegeven datum. Gebruikers worden verder 
opmerkzaam gemaakt op gevaren bij gebruik voor niet bedoelde toepassingen voor dit product. De 
vereiste gegevens voldoen aan de geldige EG-wetgeving. Verdergaande nationale eisen dienen 
ook in acht genomen te worden. 

Wijzigingen die zijn aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave worden gemarkeerd in de 
kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vroegere versies. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Medicarine 

 

1/Nederlands 
Revisie : 03 
Datum :06/10/98 
Pagina 1/4  

   
 
1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 
Handelsnaam   
Chemische naam 
Toepassing 
Toelatingsnummer 
Leverancier 
 

:Medicarine 
: 
:Ontsmettingsmiddel 
:9451 N 
:Henkel Ecolab NV 
Doornveld 1, gebouw 7 
B-1731 ZELLIK 
Tel. 02/467.51.11 

Voor noodgevallen : 
 

Telefoon Antigifcentrum Belgie: 02/345.45.45 
 
NVIC-Nederland = Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging) 
Tel: 030-2748888  
2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
�  
>  30% 
 
 
>  30%  
 
 
 
 

Ingrediënten-declaratie volgens EEG-aanbeveling 89/542/EEG 
chloorbleekmiddel 
 
Ingrediënten-declaratie volgens 91/155/EEG 
- chloorbleekmiddel 
- Symbool: O, Xn 
- R-zin: 8, 22, 31,36/37 
 

3. GEVAREN 
Fysische/chemische gevaren 
 
 
Gevaren voor de mens 
Gevaren voor het milieu 

:Schadelijk bij opname door mond, vormt giftige gassen in contact met 
zuren, veroorzaakt brandwonden, irriterend voor de ademhalingswegen, 
gevaar voor ernstig oogletsel. 
: 
: 
 

4. EERSTE-HULPMAATREGELEN 
Effecten en symptomen 
 
 
 
Eerste-hulpmaatregelen 
Bij inademing 
Bij huidcontact 
 
 
Bij oogcontact 
 
Bij inslikken 
 

:Schadelijk bij opname door mond, vormt giftige gassen in contact met 
zuren, veroorzaakt brandwonden, irriterend voor de ademhalingswegen, 
gevaar voor ernstig oogletsel 
 
 
:Frisse lucht 
:Direct afspoelen met water (minimaal 10 minuten). Met product 
verontreinigde kleding uittrekken, steriele doekjes aanleggen, arts 
consulteren. 
:Onmiddellijk uitspoelen met veel water (minimaal 10 minuten), bedekken 
met steriele doekjes en arts consulteren 
:Water laten drinken, niet laten braken. Medische behandeling 
ONMIDDELLIJK noodzakelijk 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Blusmiddelen 
Ongeschikte blusmiddelen 
Gevaren 
Gevaarlijke decompositie-
producten 
Beschermende uitrusting 

:Alle gebruikelijke blusmiddelen toegestaan 
:n.v.t. 
:Dampen niet inademen 
:Boven 210 ºC ontstaat chloorgas 
 
:Ademhalingtoestel aantrekken 
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6. MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Reinigingsmethoden 
Verdere bemerkingen 

:Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand 
houden  
:Niet in afvalwater lozen 
:Mechanisch opnemen 
:gemorst product onmiddellijk weer bij elkaar vegen en met veel water 
door gootsteen spoelen 

7. HANTERING EN OPSLAG 
Hantering: 
Opslag: 

:Stofvorming vermijden 
:Opslaan bij temperaturen < 40 ºC niet samen met zuren in opslag reservoir 
opslaan. Niet samen met voedings- en genotsmiddelen opslaan. 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 
Controleparameters 
Technische maatregelen 
 
Persoonlijke bescherming: 
van luchtwegen 
van handen 
van ogen 
van huid 

: 
:koel  
 
 
:Stofmasker bij stofontwikkeling 
:geschikte veiligheidshandschoenen 
:veiligheidsbril 
:geen 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
Fysische toestand 
Kleur 
Geur 
Zuurgraad (pH) 
Kookpunt/kooktraject 
Smeltpunt/smelttraject 
Vlampunt 
Zelfontbrandingstemperatuur 
Explosiegrenzen 
Dampdruk 
Dichtheid 
Oplosbaarheid in water 
Relatieve dampdichtheid 
Verdampingssnelheid 
Percentage vluchtige stoffen 
Vorstgevoeligheid 
 

:tabletten 
:wit 
:naar chloor 
:(bij 109/l H20) (20 ºC)  7 
: 
: 
:> 100 ºC 
:n.v.t. 
:-- 
:n.v.t. 
:n.v.t. 
: (20 ºC) oplosbaar in water 
: 
: 
: 
:< 0 ºC 
 

10. STABILITIET EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit 
Te vermijden omstandigheden 
Te vermijden stoffen 
Gevaarlijke ontledingsproducten 

: 
:Temperatuur > 210 ºC 
:Reageert met zuren: vorming van chloorgas, warmte ontwikkeling 
:Boven 210 ºC ontstaat chloorgas 
 

11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Toxicologische effecten 
Acute toxiciteit 
Korte termijn effecten 
Lange termijn effecten 
Chronische effecten 
 

:Veroorzaakt brandwonden 
:DL 50 acute oral rat env. 1800 mg/g 
: 
: 
: 
 

12. MILIEU INFORMATIE 
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Milieuinformatie 
 
 
 
 
Ecotoxiciteit 
Andere schadelijke effecten 

:Persistentie en afbreekbaarheid: Elimineerbaarheid: De om van alle 
organische componenten  is minstens tot 80% in zuiveringsinstallaties 
elimineerbaar. 
Het product bevat chloor. Maximale toegelaten waarde van chloor in het 
afvalwater niet overschrijden 
: 
: 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Vernietiging/afvoermethode 
 
BAGA-code 
KCA-code 

:kan met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften via de 
gemeentelijke riolering afgevoerd worden. 
: 
: 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
UN-nummer:   
Land (spoor/weg) (RID/ADR):-- 
binnenwater vervoer (ADNR):-- 
Zee (IDMG):  5.1. 
Lucht (IATA): 5.1. 
Geen gevaarlijk product volgens RID/ADR, IATA, TMDG, ADN 
15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 
EG-klasse 
Symbool 
 
 
 
 
 
 
Bestanddelen die gekentekend 
moeten worden: 
 
Natriumdichloorisocyanuraat 
  
R-zinnen 
 
 
 
 
S-zinnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelatingsnummer  
 

Op grond van bestrijdingsmiddelenwet 
: 
C = Corrosief/bijtend 

 
 

 
 
 
 
 
99% (1,5 g actief chloor per tablet) 
 
R22: schadelijk bij opname door de mond 
R31: Vormt vergiftige gassen in contact met zuren 
R34: Veroorzaakt brandwonden 
R37: irriterend voor de ademhalingswegen 
R41: gevaar voor ernstig oogletsel 
S2:Buiten bereik van kinderen bewaren 
S8: Verpakking droog houden 
S13: verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder 
S20/21: niet eten, drinken of roken tijdens gebruik 
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen 
S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water 
S37/39: Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/voor 
het gezicht dragen 
S41: In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 
S45: In gaval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een 
arts raadplegen 
9451 N 
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16. OVERIGE INFORMATIE 
 
Deze informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is geheel te goeder trouw gegeven. De verstrekte 
informatie heeft betrekking op het (100%) product zoals in de specificatie omschreven. Wanneer het product 
wordt gecombineerd of vermengd met andere stoffen dient men zich ervan te overtuigen dat dit geen nieuwe 
risico’s met zich meebrengt. Van deze informatie kunnen geen verantwoordelijkheden worden afgeleid.  
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PRODUCT -INFORMATIEBLAD 

neodisher ® KMR tabletten 
reinigingsmiddel voor espresso- en koffiezetmachines 

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

Grondreiniging en dagelijks onderhoud van espresso- en koffiezetapparatuur. 

EIGENSCHAPPEN: 

• Verwijdert vettige aanslagen van koffie, koffiebezinksel, looizuur e.d. 
• Lost snel op en is goed afspoelbaar. 
• Bevat géén giftige bestanddelen. 
• Veroorzaakt géén smaakveranderingen van de koffie. 

DOSERING/GEBRUIK: 

Dr. Weigert Nederland BV 
Postbus 865 

9400 AW ASSEN 
Tel.: 0592 319 393 
Fax: 0592310117 

e-mail: info@dfWeigerLnJ 

web site: www drweigerLnl 

.1 tablet per reinigingsbeurt (zie echter ook de aanwijzingen van de fabrikant van het apparaat!) 

N.B.: 

Niet vermengen met andere producten! 

Alleen voor professioneel gebruik! 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Verschijningsvorm: Tablet à 2 g 
Houdbaarheid: 24 maanden (zie opslagcondities!) 

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004): 

• > 30% fosfaten, bleekmiddel op zuurstofbasis 

OPSLAGCONDITIES: 

Minimum / maximum temperatuur voor opslag: zie etiket. 
Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan 
werkzaamheid verliezen. 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik 
van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Or. Weigert Nederland B.v.niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. 
C:\Dokumente und Einstellungen\stuehlmeyer\Desktop\neodisher KMR tabletten.doc Pagina 1 van 2 
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PRODUCT .. INFORMATIEBLAD 

neodisher ® KMR tabletten 
reinigingsmiddel voor espresso- en koffiezetmachines 

Dr. Weigert Nederland BV 
Postbus 865 

9400 AW ASSEN 
Tet: 0592 319 393 
Fax: 0592310 117 

e-mail: info@d!Wéigert nl 
web site: www drweigert.nl 

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE 
PRODUCT: 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 
Gevarensymbool: Xn schadelijk 

Bevat: Natriumcarbonaat Peroxohydraat 
Bijzondere gevaren: R22 Schadelijk bij opname door de mond. 

R38 Irriterend voor de huid. 
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 

Veiligheidsaanbevelingen: S25 Aanraking met de ogen vermijden. 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 
S37 Draag geschikte handschoenen. 
S46 In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en 

verpakking of etiket tonen. 

CE-MARKERING: Niet van toepassing. 

WATERBEZWAARLIJKHElD (VLGS ABM): Weinig schadelijk voor in water levende organismen 
SANERINGSINSPANNING: B 

VERPAKKING(EN): 

Artikelnummer fabrikant: Bestelnummer: 
340283 608077 

Versie: 16 juni 2006. 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website 
www.drweigert.nl ! 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik 
van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Or. Weigert Nederland B.v.niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. 
C:\Dokumente und Einstellungen\stuehlmeyer\Desktop\neodisher KMR tabletten.doc Pagina 2 van 2 
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Material Safety Data Sheet
Phenazine methosulfate MSDS

Section 1: Chemical Product and Company Identification

Product Name: Phenazine methosulfate

Catalog Codes: SLP3712

CAS#: 299-11-6

RTECS: SG1645000

TSCA: TSCA 8(b) inventory: Phenazine methosulfate

CI#: Not available.

Synonym: N-Methylphenazonium Methosulfate

Chemical Name: Not available.

Chemical Formula: C14H14N2O4S

Contact Information:

Sciencelab.com, Inc.
14025 Smith Rd.
Houston, Texas 77396

US Sales: 1-800-901-7247
International Sales: 1-281-441-4400

Order Online: ScienceLab.com

CHEMTREC (24HR Emergency Telephone), call:
1-800-424-9300

International CHEMTREC, call: 1-703-527-3887

For non-emergency assistance, call: 1-281-441-4400

Section 2: Composition and Information on Ingredients
Composition:

Name CAS # % by Weight

Phenazine methosulfate 299-11-6 100

Toxicological Data on Ingredients: Phenazine methosulfate LD50: Not available. LC50: Not available.

Section 3: Hazards Identification

Potential Acute Health Effects:
Hazardous in case of skin contact (irritant), of eye contact (irritant), of ingestion, of inhalation. Slightly hazardous
in case of skin contact (permeator).

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Not available.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical condition.

Section 4: First Aid Measures

Eye Contact: Check for and remove any contact lenses. Do not use an eye ointment. Seek medical attention.

p. 1
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Skin Contact:
After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Gently and thoroughly wash the contaminated skin
with running water and non-abrasive soap. Be particularly careful to clean folds, crevices, creases and groin.
Cover the irritated skin with an emollient. If irritation persists, seek medical attention. Wash contaminated
clothing before reusing.

Serious Skin Contact:
Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream. Seek medical
attention.

Inhalation: Allow the victim to rest in a well ventilated area. Seek immediate medical attention.

Serious Inhalation: Not available.

Ingestion:
Do not induce vomiting. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. If the victim is not
breathing, perform mouth-to-mouth resuscitation. Seek immediate medical attention.

Serious Ingestion: Not available.

Section 5: Fire and Explosion Data

Flammability of the Product: May be combustible at high temperature.

Auto-Ignition Temperature: Not available.

Flash Points: Not available.

Flammable Limits: Not available.

Products of Combustion: These products are carbon oxides (CO, CO2), nitrogen oxides (NO, NO2...).

Fire Hazards in Presence of Various Substances: Not available.

Explosion Hazards in Presence of Various Substances:
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available.
Risks of explosion of the product in presence of static discharge: Not available.

Fire Fighting Media and Instructions:
SMALL FIRE: Use DRY chemical powder.
LARGE FIRE: Use water spray, fog or foam. Do not use water jet.

Special Remarks on Fire Hazards: Not available.

Special Remarks on Explosion Hazards: Not available.

Section 6: Accidental Release Measures

Small Spill:
Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container. Finish cleaning by
spreading water on the contaminated surface and dispose of according to local and regional authority
requirements.

Large Spill:
Use a shovel to put the material into a convenient waste disposal container. Finish cleaning by spreading water
on the contaminated surface and allow to evacuate through the sanitary system.

Section 7: Handling and Storage

p. 2
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Precautions:
Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Empty containers pose a fire risk, evaporate the
residue under a fume hood. Ground all equipment containing material. Do not breathe dust. Wear suitable
protective clothing In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment If you feel unwell, seek
medical attention and show the label when possible. Avoid contact with skin and eyes

Storage:
Keep container dry. Keep in a cool place. Ground all equipment containing material. Keep container tightly
closed. Keep in a cool, well-ventilated place. Combustible materials should be stored away from extreme heat
and away from strong oxidizing agents.

Section 8: Exposure Controls/Personal Protection

Engineering Controls:
Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to keep airborne levels below
recommended exposure limits. If user operations generate dust, fume or mist, use ventilation to keep exposure to
airborne contaminants below the exposure limit.

Personal Protection:
Splash goggles. Lab coat. Dust respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.
Gloves.

Personal Protection in Case of a Large Spill:
Splash goggles. Full suit. Dust respirator. Boots. Gloves. A self contained breathing apparatus should be used
to avoid inhalation of the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist
BEFORE handling this product.

Exposure Limits: Not available.

Section 9: Physical and Chemical Properties

Physical state and appearance: Solid.

Odor: Not available.

Taste: Not available.

Molecular Weight: 306.34 g/mole

Color: Not available.

pH (1% soln/water): Not available.

Boiling Point: Not available.

Melting Point: Decomposes. (159°C or 318.2°F)

Critical Temperature: Not available.

Specific Gravity: Not available.

Vapor Pressure: Not applicable.

Vapor Density: Not available.

Volatility: Not available.

Odor Threshold: Not available.

Water/Oil Dist. Coeff.: Not available.
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Ionicity (in Water): Not available.

Dispersion Properties: Not available.

Solubility: Not available.

Section 10: Stability and Reactivity Data

Stability: The product is stable.

Instability Temperature: Not available.

Conditions of Instability: Not available.

Incompatibility with various substances: Not available.

Corrosivity: Non-corrosive in presence of glass.

Special Remarks on Reactivity: Not available.

Special Remarks on Corrosivity: Not available.

Polymerization: No.

Section 11: Toxicological Information

Routes of Entry: Eye contact. Inhalation. Ingestion.

Toxicity to Animals:
LD50: Not available.
LC50: Not available.

Chronic Effects on Humans: Not available.

Other Toxic Effects on Humans:
Hazardous in case of skin contact (irritant), of ingestion, of inhalation.
Slightly hazardous in case of skin contact (permeator).

Special Remarks on Toxicity to Animals: Not available.

Special Remarks on Chronic Effects on Humans: Not available.

Special Remarks on other Toxic Effects on Humans: Not available.

Section 12: Ecological Information

Ecotoxicity: Not available.

BOD5 and COD: Not available.

Products of Biodegradation:
Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products may
arise.

Toxicity of the Products of Biodegradation: The products of degradation are more toxic.

Special Remarks on the Products of Biodegradation: Not available.
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Section 13: Disposal Considerations

Waste Disposal:

Section 14: Transport Information

DOT Classification: Not a DOT controlled material (United States).

Identification: Not applicable.

Special Provisions for Transport: Not applicable.

Section 15: Other Regulatory Information

Federal and State Regulations: TSCA 8(b) inventory: Phenazine methosulfate

Other Regulations: Not available..

Other Classifications:

WHMIS (Canada): Not controlled under WHMIS (Canada).

DSCL (EEC): R36/38- Irritating to eyes and skin.

HMIS (U.S.A.):

Health Hazard: 2

Fire Hazard: 1

Reactivity: 0

Personal Protection: E

National Fire Protection Association (U.S.A.):

Health: 2

Flammability: 1

Reactivity: 0

Specific hazard:

Protective Equipment:
Gloves.
Lab coat.
Dust respirator. Be sure to use an
approved/certified respirator or
equivalent.
Splash goggles.

Section 16: Other Information

References: Not available.

Other Special Considerations: Not available.

Created: 10/10/2005 11:16 AM

p. 5
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Last Updated: 10/10/2005 11:16 AM

The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we
make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we
assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the
information for their particular purposes. In no event shall ScienceLab.com be liable for any claims, losses, or damages of any
third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even
if ScienceLab.com has been advised of the possibility of such damages.

p. 6
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INSTRUCTIEKAART  SEKUSEPT  PLUS 
 

Bijtend 
 

Gevaarlijk voor het milieu 
 
 
Verklaring van de gevaarsymbolen 
 
Bijtend: stoffen en preparaten die bij aanraking met levende weefsels 
daarop een vernietigende werking kunnen uitoefenen. 
 
Milieugevaarlijk: stoffen en preparaten die, wanneer zij in het milieu 
terechtkomen, onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor een of 
meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren. 
 
 
Veiligheidsaanbevelingen  
 
• Bij aanraking met de ogen: onmiddellijk met overvloedig water 

spoelen (minimaal 10 min) en deskundige medische hulp inschakelen 
(Centrum voor Eerste Hulp (LUMC)); 

 
• Bij inademen: frisse lucht, bij aanhoudende klachten deskundige 

medische hulp inschakelen (CEH*);  
 
• Bij contact met de huid: onmiddellijke afspoelen met water (minimaal 

10 minuten). Met produkt verontreinigde kleding uittrekken. Steriele 
doekjes aanleggen, deskundige medische hulp inschakelen (CEH*); 

 
• Bij inslikken: veel water drinken (GEEN MELK), onmiddellijk 

deskundige medische hulp inschakelen (CEH*).  
 
 
 
 
* Centrum voor Eerste Hulp (LUMC) 
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Bladzijde: 1/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 25.08.2005 datum laatste herziening: 25.08.2005

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA AUTO OVEN CLEAN D9.10

· Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

natriumhydroxide C; R 35 15-30%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6

trinatriumnitrilotriacetaat Xn; R 22-36 5-15%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
NTA(nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan 5 - 15%
fosfonaten < 5%

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

C Bijtend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 2/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 25.08.2005 datum laatste herziening: 25.08.2005

Handelsnaam: SUMA AUTO OVEN CLEAN D9.10

(Vervolg van blz. 1)

DR

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen: Bij bewusteloosheid de betrokkene neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.

· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts
consulteren.

· Na inslikken:
Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermde
personen op afstand houden.

· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Neutralisatiemiddel gebruiken.
Opnemen in droog zand of ander inert materiaal.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
1310-73-2 natriumhydroxide (15-30%)
MAC (NL) 2 mg/m³

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 3)
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Bladzijde: 3/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 25.08.2005 datum laatste herziening: 25.08.2005

Handelsnaam: SUMA AUTO OVEN CLEAN D9.10

(Vervolg van blz. 2)

DR

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN
374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van
overeenkomende kwaliteit gekozen worden.

· Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

geel
Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,27 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: pH > 12.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Reacties met zuren.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000
mg/kg.
Deze waarde heeft geen praktische betekenis vanwege de bijtende eigenschappen van het product.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· oogcontact: Veroorzaakt ernstige of blijvende schade.
· inhalatie: Ernstig irriterend, kan longoedeem veroorzaken.

(Vervolg op blz. 4)
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Bladzijde: 4/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 25.08.2005 datum laatste herziening: 25.08.2005

Handelsnaam: SUMA AUTO OVEN CLEAN D9.10

(Vervolg van blz. 3)

DR

· inslikken:
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie
van de slokdarm en de maag.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Bijtend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 15 basisch afval

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 8 Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· UN-nummer: 1824
· Verpakkingsgroep: II
· Etiket 8 
· Omschrijving van het goed: 1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 8 
· UN-nummer: 1824
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: II
· EMS-nummer: F-A,S-B

(Vervolg op blz. 5)
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Bladzijde: 5/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 25.08.2005 datum laatste herziening: 25.08.2005

Handelsnaam: SUMA AUTO OVEN CLEAN D9.10

(Vervolg van blz. 4)

DR

· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 8 
· UN/ID-nummer: 1824
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: II
· Juiste technische benaming: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

C Bijtend

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
natriumhydroxide

· R-zinnen:
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de

ogen/het gezicht.
45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien

mogelijk hem dit etiket tonen).

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
36 Irriterend voor de ogen.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS3748(18-Jul-2005), KH.MW.Dt60 (01-Jan-2002)
· VIB versie: 2 

(Vervolg op blz. 6)
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Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 25.08.2005 datum laatste herziening: 25.08.2005

Handelsnaam: SUMA AUTO OVEN CLEAN D9.10

(Vervolg van blz. 5)

DR

· Herzieningsdatum: 25.08.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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Bladzijde: 1/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 18.07.2006 datum laatste herziening: 08.11.2005

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA BAC D10

· Toepassing van het product: Desinfectiemiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 68424-85-1
EINECS: 270-325-2

alkyldimethylbenzylammoniumchloride C, N; R 22-34-50 5-15%

CAS: 69011-36-5
EINECS: Polymer

alkyl alcohol ethoxylaat Xn; R 22-41 5-15%

CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8

natriumcarbonaat Xi; R 36 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
desinfectiemiddelen

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

* 3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 38 Irriterend voor de huid.
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· Classificatiesysteem:
De classificatie is gedaan door: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.

(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 2/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 18.07.2006 datum laatste herziening: 08.11.2005

Handelsnaam: SUMA BAC D10

(Vervolg van blz. 1)

DR

· Aanvullende gegevens:
Dit product is een in Nederland toegelaten desinfectiemiddel. De classificatie is daarom conform de
"Bestrijdingsmiddelenwet".

* 4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.

· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts
consulteren.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

(Vervolg op blz. 3)
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· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN
374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van
overeenkomende kwaliteit gekozen worden.

· Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

roze
Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,05 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 10.5 < pH ≤  11.0

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Reacties met zuren.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

* 11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Irriterend.
· oogcontact: Ernstig irriterend.
· inhalatie: Irriterend.

(Vervolg op blz. 4)
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· inslikken: Irriterend.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Volgens de indeling in Nederland door het "College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen"
wordt het product als volgt beoordeeld:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 8 Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· UN-nummer: 3267
· Verpakkingsgroep: III
· Etiket 8 
· Omschrijving van het goed: 3267 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.

(TRINATRIUMCITRAAT,
ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUMCHLORIDE)

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 8 
· UN-nummer: 3267
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· EMS-nummer: F-A,S-B

(Vervolg op blz. 5)

Page 67 of 149



Bladzijde: 5/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 18.07.2006 datum laatste herziening: 08.11.2005

Handelsnaam: SUMA BAC D10

(Vervolg van blz. 4)
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· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (TRISODIUM

CITRATE, ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUMCHLORIDE)

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 8 
· UN/ID-nummer: 3267
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· Juiste technische benaming: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (TRISODIUM

CITRATE, ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUMCHLORIDE)

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

* 15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is in Nederland ingedeeld als toegelaten desinfectiemiddel met de onderstaande
waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen:

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· S-zinnen:
21 Niet roken tijdens gebruik.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.
37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
34 Veroorzaakt brandwonden.
36 Irriterend voor de ogen.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS3356
(Vervolg op blz. 6)
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· VIB versie: 7 
· Herzieningsdatum: 08.11.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA CALC D5

· Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2

fosforzuur C; R 34 ≥  30%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
fosfaten ≥  30%
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

C Bijtend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 34 Veroorzaakt brandwonden.

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
(Vervolg op blz. 2)
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volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 16.08.2005 datum laatste herziening: 16.08.2005

Handelsnaam: SUMA CALC D5

(Vervolg van blz. 1)
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· Na het inademen: Bij bewusteloosheid de betrokkene neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.

· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts
consulteren.

· Na inslikken:
Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermde
personen op afstand houden.

· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Neutralisatiemiddel gebruiken.
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
7664-38-2 fosforzuur (≥ 30%)
TLV (EU)

MAC (NL)

Korte termijn waarde: 2 mg/m³
Lange termijn waarde: 1 mg/m³
Korte termijn waarde: 2 mg/m³, 0,5 ppm
Lange termijn waarde: 1 mg/m³, 0,2 ppm

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 3)
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· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN
374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van
overeenkomende kwaliteit gekozen worden.

· Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: vloeibaar
Kleur: kleurloos

helder
Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,29 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: pH ≤  2.0

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Reacties met alkaliën en metalen.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000
mg/kg.
Deze waarde heeft geen praktische betekenis vanwege de bijtende eigenschappen van het product.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Veroorzaakt brandwonden.
· oogcontact: Veroorzaakt ernstige of blijvende schade.
· inhalatie: Ernstig irriterend, kan longoedeem veroorzaken.

(Vervolg op blz. 4)

Page 72 of 149



Bladzijde: 4/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 16.08.2005 datum laatste herziening: 16.08.2005

Handelsnaam: SUMA CALC D5

(Vervolg van blz. 3)

DR

· inslikken:
Veroorzaakt brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie
van de slokdarm en de maag.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Bijtend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 14 zuren

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 8 Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· UN-nummer: 1805
· Verpakkingsgroep: III
· Etiket 8 
· Omschrijving van het goed: 1805 FOSFORZUUR, VLOEIBAAR, OPLOSSING

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 8 
· UN-nummer: 1805
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· EMS-nummer: F-A,S-B

(Vervolg op blz. 5)
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· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: PHOSPHORIC ACID, LIQUID, SOLUTION

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 8 
· UN/ID-nummer: 1805
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· Juiste technische benaming: PHOSPHORIC ACID, LIQUID, SOLUTION

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

C Bijtend

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
fosforzuur

· R-zinnen:
34 Veroorzaakt brandwonden.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de

fabrikant).
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de

ogen/het gezicht.
45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien

mogelijk hem dit etiket tonen).

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
34 Veroorzaakt brandwonden.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1826 (20-May-2005), KH.HS.Sp11 (Aug-2001)
· VIB versie: 4 

(Vervolg op blz. 6)
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· Herzieningsdatum: 16.08.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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SAFETY DATA SHEET
1.    IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

JohnsonDiversey JohnsonDiversey UK Limited
Weston Favell Centre Northampton NN3 8PD Tel 01604 405311 Fax 01604 406809 Emergency Call 0800 052 0185

Product CodeClearance Code SUMA DES T30 MSDS1841DL10554 Professional kitchen hygiene product

TO :

2.    COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

  CAS No            EINECS No

        -                 229-912-9
7681-52-9          231-668-3

Disodium/dipotassium Metasilicate
Sodium Hypochlorite

C:   R34-37
C:  R31-34-50

(5-15%)
(5-15%)

Ingredients according to EC 648/2004:
5% to 15%        :  Chlorine based bleaching agents
Less than 5%     : Phosphonates

Full text of R-phrases is given in section 16.

3.     HAZARDS IDENTIFICATION

Corrosive - causes burns.
Contact with acids liberates toxic gas.

4.     FIRST AID MEASURES
Eyes :

Inhalation :

Skin :

Rinse immediately with copious amounts of water, holding the eyelids open and obtain immediate medical attention.

Ingestion :

Remove from source of exposure. Obtain immediate medical attention.

Flush the contaminated area with running water, remove contaminated clothing and wash before re-use.  If irritation persists or
there is any sign of tissue damage seek medical advice.

5.     FIRE FIGHTING MEASURES

Remove product from mouth, give the casualty a small quantity of water to drink and obtain immediate medical attention.  Do not
induce vomiting.

6.     ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

NON FLAMMABLE - In the event of a fire due to other causes the product is compatible with water, foam, carbon dioxide and dry powder
extinguishers. May evolve toxic fumes if involved in a fire. Firefighters should wear self contained breathing apparatus and suitable protective
clothing including gloves and eye/face protection.

7.     HANDLING & STORAGE

Wear suitable protective clothing including gloves and eye/face protection.  Hose away with plenty of water diluting to at least 1% w/v (10
g/litre) unless this would contaminate a water course or vegetation, in which case either collect, dilute as earlier and pour down wastewater
drain (foul sewer) or absorb onto dry sand or similar material and dispose of to a licensed waste management company.

8.     EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION

Hand :

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wear suitable gloves and eye/face protection.  Do not mix with any other chemicals other than as
advised by your JohnsonDiversey representative.

Eyes :

Skin :

Respiration :

Store in original closed containers in a cool, dry place.

Use gloves resistant to Disodium/Dipotassium Metasilicate.

When handling neat product wear eye/face protection to EN 166.

Wear protective overalls or bib resistant to alkalis.

When the product is used as directed, personal protective equipment is not required unless a risk assessment indicates the need
for it.

Date: 11/08/2005 Revision Number: 1 Page: 1 of 2
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Product Code MSDS1841Product Name SUMA DES T30

9.     PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : Clear yellow liquid Odour : Chlorine-like

pH : >12.5 Solubility : Fully miscible in water
Density : 1.15 g/cm3

10.    STABILITY & REACTIVITY

Contact with acids liberates chlorine. Hazardous decomposition products may include chlorine. Provided the product is stored in accordance
with the approved guidelines there are no known hazardous decomposition products.

11.    TOXICOLOGICAL INFORMATION

Eyes : Corrosive - causes burns

Skin : Corrosive - causes burns

Inhalation : Severe irritant - Inhalation of spray mists will cause irritation of the respiratory tract. May cause bronchospasm in chlorine
sensitive individuals.

Ingestion : Corrosive - Strong caustic effect on mouth and throat and danger of perforation to oesophagus and stomach.

12.    ECOLOGICAL INFORMATION

When used for its intended purpose this product should not cause adverse effects in the environment.

13.    DISPOSAL CONSIDERATIONS

This product does not contain any prescribed substance under the Environmental Protection Act (Prescribed Processes and Substances)
Regulations 1991 but is classified as special waste under the Control of Substances (Special Waste) Regulations 1996.
Rinse out open necked containers at least twice. Recycle packaging if facilities exist or dispose of as commercial waste.
European waste catalogue 20 01 15          Alkalines

14.    TRANSPORT INFORMATION

EEC Regulation : C, CORROSIVE, Caustic Alkali Liquids, NOS, (Disodium / Dipotassium Trioxosilicate and Hypochlorite), UN1719,
Hazchem 2X

IMDG/UN : Caustic Alkali Liquids, NOS (Disodium / Dipotassium Trioxosilicate and Hypochlorite), UN1719, Class 8, PG III

RID/ADR : Class 8, Item 42(c)

ICAO/IATA : Passenger Aircraft: 819, Y819
Cargo Aircraft: 821

15.    REGULATORY INFORMATION

Hazard symbol : C, CORROSIVE, Contains Disodium Metasilicate & Dipotassium Metasilicates, Sodium Hypochlorite

Risk phrases : R31         Contact with acids liberates toxic gas.
R35         Causes severe burns.

Safety phrases : S26          In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S28         After contact with skin, wash immediately with plenty of water.
S36/37/39    Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
S45         In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

16.    OTHER INFORMATION

Internal Reference:-

Handle and apply only as recommended, for full information see product information sheet.

MSDS1841, KH.MW.Ds.01(01-Jul-2001)
Text of risk phrases associated with ingredients in section 2.
R31         Contact with acids liberates toxic gas.
R34         Causes burns.
R37         Irritating to respiratory system.
Change made to section 2, 11 and 12.

Date: 11/08/2005 Revision Number: 1 Page: 2 of 2
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JSDYL
MATERIAL SAFETY

EDATA SHEET

I - PRODUCT IDENTIFICATION AND USE 57276MSDS ID:

SUMA EXTEND D3PRODUCT NAME:

USE: Degreaser

SUPPLIER:

JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

EMERGENCY PHONE:

1-800-668-7171

WHMIS CLASSIFICATION:

CHEMICAL FAMILY:

TRADE NAME / SYNONYMS:

CHEMICAL NAME:Alkali
not applicable

not applicable
   E

II - HAZARDOUS INGREDIENTS

LD50 / LC50CAS #% w/wHAZARDOUS INGREDIENT Route / Species

Sodium metasilicate 006834-92-0 LD50 622 mg/kg oral/rat1-5

Dipropylene glycol methyl ether 034590-94-8 LD50 5660 mg/kg oral/rat3-7

Sodium dodecylbenzene sulphonate 025155-30-0 LD50 1260 mg/kg oral/rat1-5

Isotridecyl alcohol ethoxylate 009043-30-5 LD50 3150 mg/kg oral/rat1-5

III - HANDLING AND DISPOSAL PROCEDURES

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT:

Gloves: Eye: Footwear:

Respiratory: Other:

Natural Rubber, neoprene or nitrile Safety glasses As required

Not normally required.If mists are generated, use NIOSH approved
mask

SPECIAL HANDLING PROCEDURES AND EQUIPMENT: Avoid eye and skin contact. 

VENTILATION REQUIREMENTS: General ventilation 

INCOMPATIBILITY (Material to Avoid): Acids and cationic materials 

SPILL PROCEDURES: Contain the spill.  Do not allow the spilled product to go to drain.  Mop up or soak up with absorbent clay for disposal. 

WASTE DISPOSAL: Dispose according to municipal, provincial, and federal regulations. 

STORAGE / SHIPPING REQUIREMENT: Store in a cool dry area in a closed container. Avoid freezing.      

IV - PHYSICAL PROPERTIES

Clear yellow liquid.

1soluble

88%0°C

approx. 100°Cnot applicable

not applicablenot applicable

12.51.02

EVAPORATION RATE (water=1):

PERCENT VOLATILE:

BOILING POINT:

VAPOUR DENSITY  (air=1):

pH:

SOLUBILITY IN WATER:

FREEZING POINT:

ODOUR THRESHOLD:

VAPOUR PRESSURE (mmHg):

S.G. / BULK DENSITY(g/cc):

APPEARANCE / ODOUR:

V - TOXICOLOGICAL PROPERTIES

EFFECTS OF ACUTE EXPOSURE TO MATERIAL:

EYES: Corrosive. May cause severe irritation. May cause temporary or permanent damage if not treated promptly.

SKIN: Repeated or prolonged contact may result in irritation. 

INGESTION: Corrosive. May cause severe irritation of the digestive tract.

INHALATION: Breathing vapour or spray may cause respiratory irritation. 

Page 1 of 2SUMA EXTEND D3JohnsonDiversey Material Safety Data Sheet:

Institutional 57276
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LD50 (calculated): LC50 (calculated):14705 mg/kg not applicable

OTHER TOXIC EFFECTS: none known 

none known EFFECTS OF CHRONIC 
EXPOSURE TO MATERIAL:

VI - FIRST AID MEASURES

EYES: Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids open while rinsing. Contact a physician immediately. 

SKIN: Flush affected area thoroughly with water. If irritation develops, contact a physician. 

INGESTION: Drink large volumes of water . Never give anything by mouth to an unconscious patient. Do not induce vomiting. Contact a
physician immediately. 

INHALATION: Remove patient to fresh air. Contact a physician. 

VII - FIRE AND EXPLOSION DATA

FLAMMABLE: No 

FLASH POINT, °C: AUTO IGNITION TEMPERATURE,°C:not applicable N/Ap

EXTINGUISHING MEDIA: Water  [x]       Dry Chemical  [x]       Carbon Dioxide  [x]       Foam  [x]       Other  [  ]

SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES: Wear self-contained breathing apparatus. 

Oxides of carbon.HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS:

EXPLOSIVE SENSITIVITY TO: not applicable

VIII - REACTIVITY DATA

STABILITY: Stable  [x]           Unstable  [  ]

CONDITIONS TO AVOID: high temperatures 

INCOMPATIBILITY (Material to Avoid) : acids and cationic materials 

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: Heat released on contact with acids. Contact with cationic materials cause inactivation. 

REACTIVITY: not dangerously reactive 

IX - MSDS PREPARATION

SOURCES USED:

PREPARATION DATE:

PREPARED BY: 

Regulatory Department

Phone (905) 829-1200

RTECS, Supplier MSDS

April 15, 2003

JohnsonDiversey Canada, Inc.

Institutional Division

Information on this form is furnished in compliance with the Regulations respecting Controlled Products under the Hazardous Products Act and is
not to be used for any other purpose, nor is it to be reproduced or published. JohnsonDiversey Canada assumes no responsibility for injury to any
person or property resulting from any use of the material if reasonable safety procedures are not adhered to. In addition, JohnsonDiversey Canada
assumes no responsibility for injury to any person or property resulting from any abnormal use or theft of the material, even if reasonable safety
procedures are followed. Each user assumes the risk in his use of the material and should review the data and recommendations in the specific
context of the intended use.

Page 2 of 2SUMA EXTEND D3JohnsonDiversey Material Safety Data Sheet:
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SAFETY DATA SHEET
1.    IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

JohnsonDiversey JohnsonDiversey UK Limited
Weston Favell Centre Northampton NN3 8PD Tel 01604 405311 Fax 01604 406809 Emergency Call 0800 052 0185

Clearance Code SUMA FORTE PLUS L54 Product
Code

647941DL10884 Professional kitchen hygiene product

TO :

2.    COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

  CAS No            EINECS No

1310-58-3          215-181-3
1310-73-2          215-185-5
5064-31-3          225-768-6

Potassium Hydroxide   (OES)
Sodium Hydroxide  (OES)
Trisodium nitrilotriacetate

C:  R22-35
C:  R35
Xn:  R22-36

(15-30%)
(5-15%)
(5-15%)

Full text of R-phrases is given in section 16.

3.     HAZARDS IDENTIFICATION

Corrosive - causes severe burns.
Harmful - harmful if swallowed.
This product contains a material with an OES/MEL published in HSE document EH40.

4.     FIRST AID MEASURES
Eyes :

Inhalation :

Skin :

Rinse immediately with copious amounts of water for at least ten minutes, holding the eyelids open and obtain immediate medical
attention.

Ingestion :

Remove from source of exposure. Obtain immediate medical attention.

Flush the contaminated area with running water, remove contaminated clothing and wash before re-use.  If irritation persists or
there is any sign of tissue damage seek medical advice.

5.     FIRE FIGHTING MEASURES

Remove product from mouth, give the casualty a small quantity of water to drink and obtain immediate medical attention.  Do not
induce vomiting.

6.     ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

NON FLAMMABLE - In the event of a fire due to other causes the product is compatible with water, foam, carbon dioxide and dry powder
extinguishers. May evolve toxic fumes if involved in a fire. Firefighters should wear self contained breathing apparatus and suitable protective
clothing including gloves and eye/face protection.

7.     HANDLING & STORAGE

Wear suitable protective clothing including gloves and eye/face protection.  Hose away with plenty of water diluting to at least 1% w/v (10
g/litre) unless this would contaminate a water course or vegetation, in which case either collect, dilute as earlier and pour down wastewater
drain (foul sewer) or absorb onto dry sand or similar material and dispose of to a licensed waste management company.

8.     EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION

Hand :

Eyes :

Skin :

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wear suitable gloves and eye/face protection.  Do not mix with any other chemicals other than as
advised by your JohnsonDiversey representative.

Respiration :

Store in original closed containers in a cool, dry place.

Use gloves resistant to Potassium Hydroxide.

When handling neat product wear eye/face protection to EN 166.

Wear protective overalls or bib resistant to alkalis.
When the product is used as directed, personal protective equipment is not required unless a risk assessment indicates the need
for it.

Date: 21/01/2004 Revision Number: - Page: 1 of 2
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Product Code 647941Product Name SUMA FORTE PLUS L54

OES/MEL : Potassium Hydroxide:    O.E.S.   2 mg/cu.m 15 min ref time

Sodium Hydroxide:    O.E.S.   2 mg/cu.m 15 min ref time.

ref. HSE publication EH40

9.     PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : Clear yellow liquid Odour :

pH : >12.5 Solubility :

Density : 1.42 g/cm3

Characteristic

Fully miscible in water.

10.    STABILITY & REACTIVITY

Keep away from acids.  Exothermic reaction with acids.  Provided the product is stored in accordance with the approved guidelines there are
no known hazardous decomposition products.

11.    TOXICOLOGICAL INFORMATION

Eyes : Corrosive - causes severe burns.
Skin : Corrosive - causes severe burns.

Inhalation :

Ingestion :

Corrosive - May cause pulmonary oedema.

Corrosive - Strong caustic effect on mouth and throat and danger of perforation to oesophagus and stomach.
Harmful

12.    ECOLOGICAL INFORMATION

Ingredients according to EC 89/542:
15% to 30%      :  Nitrilotriacetic acid.
Less than 5%     : Phosphonates.

13.    DISPOSAL CONSIDERATIONS

This product does not contain any prescribed substance under the Environmental Protection Act (Prescribed Processes and Substances)
Regulations 1991 but is classified as special waste under the Control of Substances (Special Waste) Regulations 1996.
Rinse out open necked containers at least twice. Recycle packaging if facilities exist or dispose of as commercial waste.
European waste catalogue 20 01 15          Alkalines

14.    TRANSPORT INFORMATION

EEC Regulation :

IMDG/UN :

RID/ADR :

ICAO/IATA :

C, CORROSIVE, Potassium Hydroxide, Solution, UN1814, Hazchem 2R

Potassium Hydroxide, Solution, UN1814, Class 8, PG II

15.    REGULATORY INFORMATION

Class 8, Item 42(b)

Hazard symbol :

Risk phrases :

Passenger Aircraft: 809, Y809
Cargo Aircraft: 813

Safety phrases :

C, CORROSIVE, Contains Sodium Hydroxide & Potassium Hydroxide

16.    OTHER INFORMATION

R22         Harmful if swallowed.
R35         Causes severe burns.

Internal Reference:-

S26          In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S28         After contact with skin, wash immediately with plenty of water.
S36/37/39    Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
S45         In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
This product contains a material with an OES/MEL published in HSE document EH40.

Handle and apply only as recommended, for full information see product information sheet.

MSDS1976(28-Jun-2002), KH.MW.Dt.35-01(01-Aug-2001)

Text of risk phrases associated with ingredients in section 2.
R22         Harmful if swallowed.
R35         Causes severe burns.
R36         Irritating to eyes.

Date: 21/01/2004 Revision Number: - Page: 2 of 2
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Bladzijde: 1/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 06.09.2005 datum laatste herziening: 06.09.2005

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA INOX D7

· Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie
Xn; R 65-66

≥  30%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
alifatische koolwaterstoffen ≥  30%

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:
Volgens de geldende Europese richtlijnen dient dit product niet als gevaarlijk te worden gekenmerkt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt
· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

* 4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts consulteren.
· Na huidcontact: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
· Na inslikken:

Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 2/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 06.09.2005 datum laatste herziening: 06.09.2005

Handelsnaam: SUMA INOX D7

(Vervolg van blz. 1)

DR

Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

· Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

* 7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

* 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Ademhalingsbescherming:
Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Echter, inhalatie van stof, damp of
spuitnevel dient vermeden te worden.

· Handbescherming:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.

· Oogbescherming:
Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

(Vervolg op blz. 3)
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Bladzijde: 3/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 06.09.2005 datum laatste herziening: 06.09.2005

Handelsnaam: SUMA INOX D7

(Vervolg van blz. 2)

DR

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

kleurloos
Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 0,83 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: Niet resp. gering mengbaar

· Viscositeit
dynamisch bij 20°C: 8 mPas

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· inhalatie: Kan irritatie veroorzaken.
· inslikken:

Schadelijke effecten zijn niet te verwachten behalve als een grote hoeveelheid wordt ingeslikt.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product is niet onderhevig aan etiketteringsvoorschriften voor toxicologische eigenschappen of
gezondheidseffecten op grond van de EG Gevaarlijke Stoffen- en Preparatenrichtlijnen.
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze
ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

(Vervolg op blz. 4)
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Bladzijde: 4/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 06.09.2005 datum laatste herziening: 06.09.2005

Handelsnaam: SUMA INOX D7

(Vervolg van blz. 3)

DR

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Europese afvalcatalogus

16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Volgens de geldende EG-richtlijnen dient het product niet als gevaarlijk te worden geclassificeerd.

· S-zinnen:
23 Spuitnevel niet inademen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Nadere aanduidingen op het etiket:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag
verkrijgbaar.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1979 (02-Jun-2005), KH.HS.Sp08-01 (August-2001)
· VIB versie: 5 

(Vervolg op blz. 5)
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Bladzijde: 5/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 06.09.2005 datum laatste herziening: 06.09.2005

Handelsnaam: SUMA INOX D7

(Vervolg van blz. 4)

DR

· Herzieningsdatum: 06.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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Bladzijde: 1/4
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005 datum laatste herziening: 01.09.2005

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA RAPID D6

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4

3-butoxy-2-propanol Xi; R 36/38 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
parfums, Limonene

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:
Volgens de geldende Europese richtlijnen dient dit product niet als gevaarlijk te worden gekenmerkt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt
· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts consulteren.
· Na huidcontact: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
· Na inslikken:

Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 2/4
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005 datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: SUMA RAPID D6

(Vervolg van blz. 1)

DR

Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

· Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Ademhalingsbescherming:
Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Echter, inhalatie van stof, damp of
spuitnevel dient vermeden te worden.

· Handbescherming:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.

· Oogbescherming:
Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

(Vervolg op blz. 3)
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Bladzijde: 3/4
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005 datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: SUMA RAPID D6

(Vervolg van blz. 2)

DR

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

blauw
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: 100°C

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,00 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 7.0 < pH ≤  7.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· inhalatie: Kan irritatie veroorzaken.
· inslikken:

Schadelijke effecten zijn niet te verwachten behalve als een grote hoeveelheid wordt ingeslikt.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product is niet onderhevig aan etiketteringsvoorschriften voor toxicologische eigenschappen of
gezondheidseffecten op grond van de EG Gevaarlijke Stoffen- en Preparatenrichtlijnen.
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze
ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

(Vervolg op blz. 4)
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Bladzijde: 4/4
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005 datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: SUMA RAPID D6

(Vervolg van blz. 3)

DR

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Volgens de geldende EG-richtlijnen dient het product niet als gevaarlijk te worden geclassificeerd.

· S-zinnen:
23 Spuitnevel niet inademen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Nadere aanduidingen op het etiket:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag
verkrijgbaar.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS4690 (03-Jun-2005), BC,HS.Gc01-01 (14-Jul-2000)
· VIB versie: 7 
· Herzieningsdatum: 01.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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DR

* 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA TAB D4

· Toepassing van het product: Desinfectiemiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving:

Product in tabletvorm bestaande uit ongevaarlijke stoffen en eventueel ook uit nader gespecificeerde
onderstaande stoffen.

· Gevaarlijke componenten:
CAS: 51580-86-0
EINECS: 220-767-7

natriumdichloorisocyanuraatdihydraat Xn, N; R 22-31-36/37-50/53 ≥  30%

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

* 3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xn Schadelijk
N Milieugevaarlijk

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 22 Schadelijk bij opname door de mond.
R 31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R 36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R 50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange

termijn schadelijke effec-ten veroorzaken.
· Classificatiesysteem:

De classificatie is gedaan door: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.
(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 2/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 26.09.2005 datum laatste herziening: 26.09.2005

Handelsnaam: SUMA TAB D4

(Vervolg van blz. 1)

DR

· Aanvullende gegevens:
Dit product is een in Nederland toegelaten desinfectiemiddel. De classificatie is daarom conform de
"Bestrijdingsmiddelenwet".

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische
controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

· Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts consulteren.
· Na huidcontact: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren.

* 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

* 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Ademhalingstoestel gebruiken.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Bij indringen in afvalwater of riolering is de bevoegde instantie te waarschuwen.
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

· Procedure voor het reinigen/opnemen:
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Mechanisch opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Stofvorming vermijden.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Niet bewaren met zuren.
Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Verpakkingen goed gesloten houden.
Droog bewaren.

(Vervolg op blz. 3)

Page 92 of 149



Bladzijde: 3/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 26.09.2005 datum laatste herziening: 26.09.2005

Handelsnaam: SUMA TAB D4

(Vervolg van blz. 2)

DR

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Aanraking met de ogen vermijden.

· Ademhalingsbescherming:
Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Echter, inhalatie van stof, damp of
spuitnevel dient vermeden te worden.

· Handbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Oogbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Tabletten.
Kleur: wit
Geur: chloorachtig

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid: Niet bepaald

· Stortgewicht bij 20°C: 1000 kg/m³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water bij 25°C: 250 g/l

· pH-waarde: 6.0 < pH (1%) ≤  6.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Bij inwerking van zuren ontstaat chloor.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Chloor

(Vervolg op blz. 4)
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Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 26.09.2005 datum laatste herziening: 26.09.2005

Handelsnaam: SUMA TAB D4

(Vervolg van blz. 3)

DR

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000
mg/kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Irriterend.
· inhalatie:

Irriterend en kan bronchospasmen veroorzaken bij personen die overgevoelig zijn voor chloor.
· inslikken:

Irriterend.
Schadelijk.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Volgens de indeling in Nederland door het "College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen"
wordt het product als volgt beoordeeld:
Schadelijk
Irriterend

* 12 Milieu-informatie

· Indeling:
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effec-ten veroorzaken.
De classificatie van het product wordt veroorzaakt door de stof(fen) genoemd in hoofdstuk 2 met een
milieuclassificatie (R50 - R53).

· Ecotoxische effecten:
· Aquatische toxiciteit:

Op basis van de milieuclassificatie is de geschatte waarde van de toxiciteit voor waterorganismen
≤  1 mg/l (zoals gedefiniëerd in Bijlage V van 67/548/EEG).

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.
De informatie in dit hoofdstuk is van toepassing op het onverdunde product.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Europese afvalcatalogus

16 03 05 organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

(Vervolg op blz. 5)
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volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 26.09.2005 datum laatste herziening: 26.09.2005

Handelsnaam: SUMA TAB D4

(Vervolg van blz. 4)

DR

* 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.
· Kemler-getal: 90
· UN-nummer: 3077
· Verpakkingsgroep: III
· Etiket 9 
· Omschrijving van het goed: 3 0 7 7  M I L I E U G E V A A R L I J K E  V A S T E  S T O F ,  N . E . G .

(natriumdichloorisocyanuraatdihydraat)

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 9 
· UN-nummer: 3077
· Etiket 9 
· Verpakkingsgroep: III
· EMS-nummer: F-A,S-F
· Marine pollutant: Ja
· Juiste technische benaming: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(SODIUM DICHLOROISOCYANURATE DIHYDRATE)

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 9 
· UN/ID-nummer: 3077
· Etiket 9 
· Verpakkingsgroep: III
· Juiste technische benaming: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(SODIUM DICHLOROISOCYANURATE DIHYDRATE)

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

* 15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is in Nederland ingedeeld als toegelaten desinfectiemiddel met de onderstaande
waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen:

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xn Schadelijk
N Milieugevaarlijk

(Vervolg op blz. 6)
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Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 26.09.2005 datum laatste herziening: 26.09.2005

Handelsnaam: SUMA TAB D4

(Vervolg van blz. 5)

DR

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
natriumdichloorisocyanuraatdihydraat

· R-zinnen:
22 Schadelijk bij opname door de mond.
31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange

termijn schadelijke effec-ten veroorzaken.

· S-zinnen:
8 Verpakking droog houden.
13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder.
21 Niet roken tijdens gebruik.
22 Stof niet inademen.
23 Gas niet inademen.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen.
60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
61 Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg veiligheidsinformatieblad.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange

termijn schadelijke effec-ten veroorzaken.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS2256
· VIB versie: 3 
· Herzieningsdatum: 26.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005 datum laatste herziening: 01.09.2005

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI TAPI GUM C4q

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel van werkzame stof met drijfgas.

· Gevaarlijke componenten: vervalt
· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004

alifatische koolwaterstoffen ≥  30%
· Aanvullende gegevens:

De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

F+ Zeer licht ontvlambaar

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 12 Zeer licht ontvlambaar.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan
50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 2/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005 datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: TASKI TAPI GUM C4q

(Vervolg van blz. 1)

DR

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts consulteren.
· Na huidcontact: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
· Na inslikken:

Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.
· Verdere gegevens De aan gevaar blootgestelde verpakkingen met watersproeistraal koelen.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermde
personen op afstand houden.

· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Vloeibare bestanddelen met vloeistofbindend materiaal opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Houder voorzichtig openen en behandelen.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een koele plaats bewaren.
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgasverpakkingen moeten in acht genomen worden.

· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Verpakkingen goed gesloten houden.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

(Vervolg op blz. 3)
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· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
106-97-8 butaan, zuiver (≥ 30%)
MAC (NL) 1430 mg/m³, 600 ppm

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Ademhalingsbescherming:
Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Echter, inhalatie van stof, damp of
spuitnevel dient vermeden te worden.

· Handbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Oogbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Aërosol.
Kleur: kleurloos
Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Vanwege aerosol niet bruikbaar

· Vlampunt: Vanwege aerosol niet bruikbaar

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid: Niet bepaald

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: Niet resp. gering mengbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij direct contact kan bevriezing de huid beschadigen.
· oogcontact: Bij direct contact kan bevriezing de ogen beschadigen.
· inhalatie:

Kan irritatie veroorzaken.
Kan verstikking veroorzaken als zeer hoge concentraties worden ingeademd.

(Vervolg op blz. 4)
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· inslikken: Niet van toepassing.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product is niet onderhevig aan etiketteringsvoorschriften voor toxicologische eigenschappen of
gezondheidseffecten op grond van de EG Gevaarlijke Stoffen- en Preparatenrichtlijnen.
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze
ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Europese afvalcatalogus

16 05 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 2   5F Gassen
· Kemler-getal: - 
· UN-nummer: 1950
· Verpakkingsgroep: - 
· Etiket 2.1
· Omschrijving van het goed: 1950 SPUITBUSSEN

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 2 
· UN-nummer: 1950
· Etiket 2.1
· Verpakkingsgroep: - 
· EMS-nummer: F-D,S-U
· Marine pollutant: Neen

(Vervolg op blz. 5)
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· Juiste technische benaming: AEROSOLS

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 2 
· UN/ID-nummer: 1950
· Etiket 2.1
· Verpakkingsgroep: - 
· Juiste technische benaming: AEROSOLS

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

F+ Zeer licht ontvlambaar

· R-zinnen:
12 Zeer licht ontvlambaar.

· S-zinnen:
9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
23 Spuitnevel niet inademen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Nadere aanduidingen op het etiket:
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan
50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS4747 (31-Aug-2005), BC.CA.Cs04 (24-Feb-1998)
· VIB versie: 1 
· Herzieningsdatum: 01.09.2005
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: SUMA ULTRA L2

· Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout,België
Tel. 016-617777

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
Antigifcentrum, Tel 070-245245

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

natriumhydroxide C; R 35 15-30%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6

trinatriumnitrilotriacetaat Xn; R 22-36 5-15%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
NTA(nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan 5 - 15%
fosfonaten < 5%

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

C Bijtend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

(Vervolg op blz. 2)

Page 102 of 149

rgmhuinen
Highlight



Bladzijde: 2/6
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 14.09.2005 datum laatste herziening: 14.09.2005

Handelsnaam: SUMA ULTRA L2

(Vervolg van blz. 1)

DR

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen: Bij bewusteloosheid de betrokkene neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.

· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts
consulteren.

· Na inslikken:
Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermde
personen op afstand houden.

· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Neutralisatiemiddel gebruiken.
Opnemen in droog zand of ander inert materiaal.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
1310-73-2 natriumhydroxide (15-30%)
MAC (NL) 2 mg/m³

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 3)
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· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN
374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van
overeenkomende kwaliteit gekozen worden.

· Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: vloeibaar
Kleur: geel

helder
Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,27 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: pH > 12.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Sterk exothermische reactie met zuren.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000
mg/kg.
Deze waarde heeft geen praktische betekenis vanwege de bijtende eigenschappen van het product.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· oogcontact: Veroorzaakt ernstige of blijvende schade.
· inhalatie: Ernstig irriterend, kan longoedeem veroorzaken.

(Vervolg op blz. 4)
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· inslikken:
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie
van de slokdarm en de maag.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Bijtend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 15 basisch afval

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 8 Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· UN-nummer: 1824
· Verpakkingsgroep: II
· Etiket 8 
· Omschrijving van het goed: 1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 8 
· UN-nummer: 1824
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: II
· EMS-nummer: F-A,S-B

(Vervolg op blz. 5)
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· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 8 
· UN/ID-nummer: 1824
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: II
· Juiste technische benaming: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

C Bijtend

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
natriumhydroxide

· R-zinnen:
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de

fabrikant).
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de

ogen/het gezicht.
45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien

mogelijk hem dit etiket tonen).

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
36 Irriterend voor de ogen.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1830 (20-Jul-2005), KH.MW.Dt60 (Aug-2001)
(Vervolg op blz. 6)
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· VIB versie: 4 
· Herzieningsdatum: 14.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI 100 W1

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 69011-36-5
EINECS: Polymer

alkyl alcohol ethoxylaat Xn; R 22-41 5-15%

CAS: 68585-34-2
EINECS: Polymer

alkylethersulfaat natriumzout Xi; R 38-41 < 5%

CAS: 8051-30-7
EINECS: 232-483-0

kokosolie, reactieproducten met diethanolamine Xi; R 38-41 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
anionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep < 5%
parfums, Benzisothiazolinone, Citral, Limonene

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 36 Irriterend voor de ogen.

(Vervolg op blz. 2)
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· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing
· Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 3)
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· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.
· Oogbescherming:

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

rood
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,04 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 9.0 < pH ≤  9.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Irriterend.
· inhalatie: Irriterend.
· inslikken: Irriterend.

(Vervolg op blz. 4)
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· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
36 Irriterend voor de ogen.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen.
(Vervolg op blz. 5)

Page 111 of 149



Bladzijde: 5/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 19.09.2005 datum laatste herziening: 19.09.2005

Handelsnaam: TASKI 100 W1

(Vervolg van blz. 4)

DR

· Nadere aanduidingen op het etiket:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1711(12-Mar-2003), BC.HS.Dt17-02(04-Mar-2003)
· VIB versie: 4 
· Herzieningsdatum: 19.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI 200 CONC. Z1-CONC.

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7

2-propanol
Xi, F; R 11-36-67

5-15%

CAS: 85711-69-9
EINECS: 288-330-3

sulfonzuren,C13-17-sec-alkaan-, natriumzouten
Xi; R 38-41

5-15%

CAS: 69011-36-5
EINECS: Polymer

alkyl alcohol ethoxylaat
Xn; R 22-41

< 5%

CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5

d-limoneen
Xi, N; R 10-38-43-50/53

< 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
anionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
parfums, Coumarin, Citronellol, Benzyl Salicylate, Eugenol,
Limonene, Linalool

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

(Vervolg op blz. 2)
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· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 36 Irriterend voor de ogen.

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing
· Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

(Vervolg op blz. 3)
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· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
67-63-0 2-propanol (5-15%)
MAC (NL) 650 mg/m³, 250 ppm

zie bijl. 9
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.
· Oogbescherming:

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

blauw
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: 32°C (Pensky M. cc)
Dit product met een vlampunt tussen 21 °C en 61 °C is niet
vlamonderhoudend.

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 0,99 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 6.5 < pH ≤  7.0

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

(Vervolg op blz. 4)
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11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Irriterend.
· inhalatie: Irriterend.
· inslikken: Irriterend.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 3 Brandbare vloeistoffen
· Kemler-getal: 30
· UN-nummer: 1987
· Verpakkingsgroep: III
· Etiket 3 
· Omschrijving van het goed: 1 9 8 7  A L C O H O L E N ,  N . E . G .  ( I S O P R O P A N O L

(ISOPROPYLALCOHOL))
(Vervolg op blz. 5)
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· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 3 
· UN-nummer: 1987
· Etiket 3 
· Verpakkingsgroep: III
· EMS-nummer: F-E,S-D
· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: ALCOHOLS, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 3 
· UN/ID-nummer: 1987
· Etiket 3 
· Verpakkingsgroep: III
· Juiste technische benaming: ALCOHOLS, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
36 Irriterend voor de ogen.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen.

· Nadere aanduidingen op het etiket:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
10 Ontvlambaar.
11 Licht ontvlambaar.
22 Schadelijk bij opname door de mond.
36 Irriterend voor de ogen.
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 6)
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43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange

termijn schadelijke effec-ten veroorzaken.
67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1712 (30-Jul-2002), BC.HS.Dt23-02 (19-Jul-2002)
· VIB versie: 4 
· Herzieningsdatum: 20.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI 300 CONC.F1-CONC

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 69011-36-5
EINECS: Polymer

alkyl alcohol ethoxylaat Xn; R 22-41 5-15%

EINECS: Polymer alkyl alcohol alkoxylaat Xi; R 36/38 5-15%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 15 - 30%
zeep < 5%
parfums, Sodium Hydroxymethylglycinate, Alpha-Isomethyl
Ionone, Limonene

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 36 Irriterend voor de ogen.

(Vervolg op blz. 2)
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· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing
· Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 3)
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· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Oogbescherming:

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

groen
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,01 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 8.5 < pH ≤  9.0

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Exotherme reactie bij contact met zuren.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Irriterend.
· inhalatie: Irriterend.
· inslikken: Irriterend.

(Vervolg op blz. 4)
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· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
36 Irriterend voor de ogen.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen.

(Vervolg op blz. 5)
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* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1722 (24-Jun-2002), BC.HF.Fc81-03 (30-May-2002)
· VIB versie: 3 
· Herzieningsdatum: 20.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI CLONET W4

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8

sulfaminezuur Xi; R 36/38-52/53 5-15%

CAS: 85536-14-7
EINECS: 287-494-3

benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten C; R 22-34 < 5%

CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1

citroenzuur Xi; R 36 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
parfums

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

(Vervolg op blz. 2)
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· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.

· Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

(Vervolg op blz. 3)
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· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN
374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van
overeenkomende kwaliteit gekozen worden.

· Oogbescherming:
Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: vloeibaar
Kleur: helder

rood
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,06 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: pH ≤  2.0

· Viscositeit
dynamisch bij 20°C: 80 mPas

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Reacties met alkaliën.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

(Vervolg op blz. 4)
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· Primaire aandoening:
· huidcontact: Irriterend.
· oogcontact: Irriterend.
· inhalatie: Irriterend.
· inslikken: Irriterend.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 8 Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· UN-nummer: 1760
· Verpakkingsgroep: III
· Etiket 8 
· Omschrijving van het goed: 1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. (SULFAMINEZUUR,

ALKYLSULFONZUREN)

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 8 
· UN-nummer: 1760
· Etiket 8 

(Vervolg op blz. 5)
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· Verpakkingsgroep: III
· EMS-nummer: F-A,S-B
· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: C O R R O S I V E  L I Q U I D ,  N . O . S .  ( S U L P H A M I C  A C I D ,

ALKYLSULPHONIC ACIDS)

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 8 
· UN/ID-nummer: 1760
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· Juiste technische benaming: C O R R O S I V E  L I Q U I D ,  N . O . S .  ( S U L P H A M I C  A C I D ,

ALKYLSULPHONIC ACIDS)

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen.
37 Draag geschikte handschoenen.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
34 Veroorzaakt brandwonden.
36 Irriterend voor de ogen.
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn

schadelijke effecten veroorzaken.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1686 (24-Mar-2003), BC.HS.Tc01-02 (21-Mar-2003)
(Vervolg op blz. 6)
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· VIB versie: 6 
· Herzieningsdatum: 20.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI FORCE Z2

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 68439-46-3
EINECS: Polymer

alkyl alcohol ethoxylate Xi; R 41 5-15%

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

natriumhydroxide C; R 35 < 5%

CAS: 100-37-8
EINECS: 202-845-2

2-diethylaminoethanol C; R 10-20/21/22-34 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
zeep < 5%
parfums, Linalool

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 38 Irriterend voor de huid.
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 2)
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· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.

· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts
consulteren.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

(Vervolg op blz. 3)
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· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
1310-73-2 natriumhydroxide (< 5%)
MAC (NL) 2 mg/m³
100-37-8 2-diethylaminoethanol (< 5%)
MAC (NL) 9,6 mg/m³, 2 ppm

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN
374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van
overeenkomende kwaliteit gekozen worden.

· Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

blauw
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,02 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: pH > 12.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Exotherme reactie bij contact met zuren.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

(Vervolg op blz. 4)
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11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Irriterend.
· oogcontact: Ernstig irriterend.
· inhalatie: Irriterend.
· inslikken: Irriterend.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd
worden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):

· ADR/RID klasse: 8 Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· UN-nummer: 1760
· Verpakkingsgroep: III
· Etiket 8 

(Vervolg op blz. 5)
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Handelsnaam: TASKI FORCE Z2

(Vervolg van blz. 4)

DR

· Omschrijving van het goed: 1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. (NATRIUMHYDROXIDE, 2-
DIETHYLAMINOETHANOL)

· Vervoer per zeeschip IMDG:

· IMDG-klasse: 8 
· UN-nummer: 1760
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· EMS-nummer: F-A,S-B
· Marine pollutant: Neen
· Juiste technische benaming: CORROS IVE  LIQUID,  N .O .S .  (S ODIUM HYDROXIDE,

DIETHYLAMINOETHANOL)

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 8 
· UN/ID-nummer: 1760
· Etiket 8 
· Verpakkingsgroep: III
· Juiste technische benaming: CORROS IVE  LIQUID,  N .O .S .  (S ODIUM HYDROXIDE,

DIETHYLAMINOETHANOL)

· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke
goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.
37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

(Vervolg op blz. 6)
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DR

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
10 Ontvlambaar.
20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
34 Veroorzaakt brandwonden.
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1628 (26-Jun-2002), BC.HS.Gp036 (14-July-2000)
· VIB versie: 3 
· Herzieningsdatum: 20.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG    -   Nederland 

INTO WC 
00138831 00  Revisie:  0 26 juli 2002  1 / 4. 
 
1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming 
 
 Identificatie van het product: 
  INTO WC 
  sanitairreiniger 
 
 Identificatie van de vennootschap/onderneming: 

Ecolab B.V., 
Edisonbaan 9 - 11 
3432 MN Nieuwegein 
Tel.: 030 6082222 
 
Telefoonnummer voor noodgevallen: NVIC Nederland 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in 
geval van accidentele vergiftiging) 
Tel: 030.2748888 
Ecolab BV : 24/24 : Tel: 030 608 2222 

 
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
 Ingrediënten-declaratie volgens EEG-Aanbeveling 89/542/EEG : 
 5 - 15 %: niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen, 
 
 Verdere ingrediënten: organische zuren, hydrotropen, hulpstoffen, 
 parfum en kleurstoffen 
 
 ingrediënten-declaratie: 
  >1-5 %  glycollic acid 
    Symbool:  C 
    R-zin:    22-34 EINECS: 201-180-5 
  >5-15%  fatty alcohol ethoxylate 
    Symbool:  Xn 
    R-zin:    22-41 EINECS: polymer 
  >1-5 %  fatty alcohol ethoxylate 
    Symbool:  Xi 
    R-zin:    38 EINECS: polymer 
  >1-5 %  fatty alcohol ethoxylate 
    Symbool:  Xi,N 
    R-zin:    41-50 EINECS: polymer 
 
3. Identificatie van de gevaren 
 
 R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 
4. Eerste hulp maatregelen 
 
 bij inhalatie: 
  Frisse lucht. 
 
 bij contact met huid: 
  Onmiddellijk afspoelen met water (10 Minuten lang). Met Product 
  verontreinigde kleding uittrekken. Steriele doekjes aanleggen, 
  arts consulteren. 
 
 bij contact met de ogen: 
  Onmiddellijk uitspoelen met overvloedig water (min. 10 minuten) 
  bedekken met steriele doekjes en arts consulteren. 
 
 bij inslikken: 
  1-2 glazen water laten drinken, niet laten overgeven. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG    -   Nederland 

INTO WC 
00138831 00  Revisie:  0 26 juli 2002  2 / 4. 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
 Geschikte blusmiddelen: 
  alle gebruikelijke blusmiddelen toegestaan 
 
 Blusmiddelen die om  veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: 
  geen bekend 
 
 Speciale blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door het 
 product zelf, de verbrandingsproducten of de vrijkomende gassen: 
  geen bekend 
 
 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: 
  geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 
 
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product 
 
 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
  Niet van toepassing. 
 
 Milieu voorzorgsmaatregelen: 
  Het Product mag niet zonder voorbehandeling (biologisc he 
  zuiveringsinstallatie) in wateren terecht komen. 
 
 Reinigingsmethoden/opname: 
  mechanisch opnemen. Productresten met veel water wegspoelen. 
 
 Verdere bemerkingen: 
  Met zuurbindend materiaal ( bv. kalksteenmeel ) neutraliseren. 
 
7. Hantering en opslag 
 
 Hantering: 
  Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 
 
 Opslag: 
               Gelieve te stockeren volgens de geldende opslagwetgeving. 
               (NL: CPR 15-1, Vlaanderen: vlarem II bis) 
 
  Enkel in de originele verpakking bewaren. 
 
  Verwijderd houden van sterk alkalische Producten. 
 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
 Informatie over technische installaties: 
  Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 
 
 Maximale concentratiewaarden ter plaatse: 
  geen 
 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
  Bescherming van de handen: geschikte veiligheidshandschoenen (nitril) 
  Bescherming van de ogen: veiligheidsbril 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG    -   Nederland 

INTO WC 
00138831 00  Revisie:  0 26 juli 2002  3 / 4. 
 
9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
 fysische toestand:   vloeistof 

 kleur:                  blauw 

 Geur:                   geparfumeerd 

 pH:   (bij 10g/l H2O) (20 °C) 3.9 

 Vlampunt:               > 100 °C DIN 51755 (Abel-Pensky) 

 Relatieve dichtheid:    (20 °C) 1.03 g/cm3 

 Oplosbaarheid:          (20 °C) mengbaar met water 

 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
 Te vermijden omstandigheden: 
  geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift 
 
 Te vermijden substanties: 
  Reageert met basen: warmteontwikkeling 
 
  Niet samen met andere reinigingsmiddelen toepassen. 
  Hypochloriethoudende reinigingsmiddelen zetten dan giftige 
  gassen vrij die voor de ademhalingswegen schadelijk zijn.  
 
 Gevaarlijke ontledingsproducten: 
  geen, bij juist gebruik 
 
 
11. Toxicologische informatie 
 
 Contact met ogen: 
  Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 
12. Milieu-informatie 
 
 Persistentie en afbreekbaarheid: 
  De gemiddelde biologische afbreekbaarheid van de aanwezige 
  oppervlakte-actieve stoffen bedraagt minstens 90% conform de wet 
  op de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve 
  stoffen. 
 
13. Instructies voor verwijdering 
 
 Kan met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften via 
 de gemeentelijke riolering afgevoerd worden. 
 
 
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 
 Geen gevaarlijk Product volgens RID/ADR,IATA,IMDG,ADN 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG    -   Nederland 

INTO WC 
00138831 00  Revisie:  0 26 juli 2002  4 / 4. 
 
15. Wettelijk verplichte informatie 
 
 Indeling en kenmerken naar het Koninklijk Besluit tot regeling 
 van de indeling, de verpakking en de kenmerken van gevaarlijke 
 preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik 
 ervan: 
 
 Gevaarssymbolen: 
  Xi  Irriterend 
 
 R-zinnen: 
  R 41:  Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 
 S-zinnen: 
  S 26:  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig 
   water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 
  S 39:  Een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht dragen. 
  
16. Overige informatie 
 
 De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en 
 hebben betrekking op het geconcentreerde Product. In dit blad worden 
 de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen 
 technische informatie voor het toepassingsgebied. 
 R 22:  Schadelijk bij opname door de mond. 
 R 34:  Veroorzaakt brandwonden. 
 R 38:  Irriterend voor de huid. 
 R 41:  Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 R 50:  Zeer giftig voor in het water levende organismen 
 
 
 
 NL :  environmental classification system (ABM) : 11 B 
  
Info: Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L. 
 R&D 
 Havenlaan 4 Ravenshout Bed 4 210 
 3980 Tessenderlo 
 Tel : 00 32 (0) 13 670 612 
 

 

Page 139 of 149



 

Bladzijde: 1/5
Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 04.08.2005 datum laatste herziening: 04.08.2005

DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol Xi; R 36 ≥  30%

CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9

benzylalcohol Xn; R 20/22 15-30%

CAS: 105-59-9
EINECS: 203-312-7

2,2'-methyliminodiethanol Xi; R 36 5-15%

N-methyldiethanolamine alkylbenzeensulfonaat Xn; R 22-38-41 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
anionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
parfums, Benzyl Alcohol, Linalool

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:

Xi Irriterend

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 36 Irriterend voor de ogen.

(Vervolg op blz. 2)
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Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 04.08.2005 datum laatste herziening: 04.08.2005

Handelsnaam: TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j

(Vervolg van blz. 1)

DR

· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na huidcontact: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet
geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:
Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
111-90-0 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (≥ 30%)
MAC (NL) 180 mg/m³, 32 ppm

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 3)
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Handelsnaam: TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j

(Vervolg van blz. 2)

DR

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Oogbescherming:

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: helder

kleurloos
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,03 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 9.0 < pH ≤  9.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Irriterend.
· inhalatie: Irriterend.
· inslikken: Irriterend.

(Vervolg op blz. 4)
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DR

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

· Kenletter en gevaaromschrijving van het product:

Xi Irriterend

· R-zinnen:
36 Irriterend voor de ogen.

· S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

(Vervolg op blz. 5)
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DR

16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
22 Schadelijk bij opname door de mond.
36 Irriterend voor de ogen.
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS5610 (17-May-2005), FABGV05W11 (08-Mar-2005
· VIB versie: 1 
· Herzieningsdatum: 04.08.2005
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DR

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

· Handelsnaam: TASKI TENSOL F31

· Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke componenten:

EINECS: Polymer alkyl alcohol alkoxylaat Xi, N; R 38-50 5-15%
CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7

2-propanol Xi, F; R 11-36-67 5-15%

CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3

ethaan-1,2-diol Xn; R 22 < 5%

· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
parfums, Benzisothiazolinone, Linalool

· Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving:
Volgens de geldende Europese richtlijnen dient dit product niet als gevaarlijk te worden gekenmerkt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt
· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 2)
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· Na huidcontact: Niet van toepassing
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
· Na inslikken:

Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

· Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7 Hantering en opslag

· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
67-63-0 2-propanol (5-15%)
MAC (NL) 650 mg/m³, 250 ppm

zie bijl. 9
107-21-1 ethaan-1,2-diol (< 5%)
TLV (EU)

MAC (NL)

Korte termijn waarde: 104 mg/m³, 40 ppm
Lange termijn waarde: 52 mg/m³, 20 ppm
huid
26* 10** mg/m³, 10* ppm
*damp **druppels

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën zijn in acht te nemen.
· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

(Vervolg op blz. 3)
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· Handbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Oogbescherming:

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens
Vorm: Vloeistof
Kleur: kleurloos

helder
Geur: Licht geparfumeerd

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: 46°C (Pensky M. cc)
Dit product met een vlampunt tussen 21 °C en 61 °C is niet
vlamonderhoudend.

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,00 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 8.0 < pH ≤  8.5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· inhalatie: Niet van toepassing.
· inslikken:

Schadelijke effecten zijn niet te verwachten behalve als een grote hoeveelheid wordt ingeslikt.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product is niet onderhevig aan etiketteringsvoorschriften voor toxicologische eigenschappen of
gezondheidseffecten op grond van de EG Gevaarlijke Stoffen- en Preparatenrichtlijnen.

(Vervolg op blz. 4)
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Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze
ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

12 Milieu-informatie

· Algemene informatie:
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.
· Europese afvalcatalogus

20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Volgens de geldende EG-richtlijnen dient het product niet als gevaarlijk te worden geclassificeerd.

· Nadere aanduidingen op het etiket:
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag
verkrijgbaar.

* 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
11 Licht ontvlambaar.
22 Schadelijk bij opname door de mond.
36 Irriterend voor de ogen.
38 Irriterend voor de huid.
50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
(Vervolg op blz. 5)
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· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1727 (19-Jul-2002), BC.HF.Cm03 (18-July-1997)
· VIB versie: 3 
· Herzieningsdatum: 22.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).   
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