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Etikettering Fysische eigenschappen Productgegevens 
Niet van toepassing. Smeltpunt: niet van toepassing 

pH: 3 
Producttype: detergentia 
Fysische toestand: vloeibaar 
Kleur: niet-transparante emulsie 
Geur: karakteristiek 

 

Preventie/Bescherming 
In deze rubriek worden normale gebruiksomstandigheden verondersteld. 

Opslagvoorwaarden: goed gesloten bewaren in 
originele containers in een droge opslag bij een 
temperatuur tussen 5 °C en <45 °C. 
 
Voorzorgsmaatregelen: zorg voor een goede ventilatie 
van de werkplek, de stof of het mengsel. 
 
Specifieke eindtoepassingen: volg de 
gebruiksaanwijzingen zorgvuldig op. 

Bescherming van de ogen: gebruik een nauw 
aansluitende veiligheidsbril (EN 166). Een 
volgelaatsscherm en beschermend pak dragen bij 
uitzonderlijke verwerkingsproblemen. 

 
 
Bescherming van de handen: nitrilrubber 
handschoenen. 

 
 
Huid en lichaam bescherming: niet noodzakelijk onder 
de aanbevolen opslag- en gebruikscondities. 
 
Bescherming van de ademhalingswegen: niet 
noodzakelijk onder de aanbevolen opslag- en 
gebruikscondities. 

 

Gevaren/Verschijnselen Eerste hulp/Blusmiddelen 
Ogen: roodheid. 
Inslikken: diarree, hoofdpijn, buikkrampen, 
slaperigheid, braken. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: onder normale 
opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen 
gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
Chemische stabiliteit: het mengsel is stabiel onder 
normale gebruiks- en opslagomstandigheden. 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en 
milieueffecten: voor zover bekend, levert dit product 
geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels 
van bedrijfshygiëne nageleefd worden. 

Algemeen: verontreinigde kleding uittrekken. 
Inademen: voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij 
aanhoudende symptomen een arts raadplegen. 
Huid: huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of 
aanhoudende symptomen een arts raadplegen. 
Ogen: gedurende 10 minuten spoelen met stromend 
water terwijl de oogleden worden opengehouden. Bij 
oogirritatie een oogarts consulteren. 
Inslikken: de mond spoelen met water, water niet 
doorslikken. Laat het slachtoffer niet overgeven. Bij 
onwel voelen een arts raadplegen. 
Geschikte blusmiddelen: verneveld water. Droog 
poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 
Noodprocedures: verontreinigde omgeving ventileren. 
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Beschermingsmiddelen: niet ingrijpen zonder 
geschikte veiligheidsmiddelen. Draag een aanbevolen 
persoonlijke veiligheidsuitrusting. 
Reinigingsmethodes: verontreinigde oppervlakken 
reinigen met overvloedig water. 

 

Instructies voor verwijdering Opslag Verpakking 
Afvalverwerkingsmethoden: 
inhoud/verpakking afvoeren conform 
de sorteerinstructies van een erkend 
inzamelbedrijf. 
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen: 
afvalstoffen of vaste residuen naar 
een erkend afvalverwerkingsbedrijf 
brengen. 

Opslagtemperatuur: 5 – 45 °C 
Opslagplaats: bewaar op een droge 
opslagplaats. 

Bijzondere voorschriften voor de 
verpakking: bewaar goed gesloten 
in originele containers. 

 

Controleer altijd het etiket van het product en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. De 

gegevens zijn gebaseerd op momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van 

producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 


