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

Verkoopnaam TORK Toilet Seat Cleaner
 Art-No. 420 302

Producent / leverancier SCA Hygiene Products AB
Bäckstensgatan 5, Mölndal, SE-40503 Göteborg
Tel +46 (0)31 746 00 00

Internet :www.sca-tork.com

Inlichtingenafdeling see chapter 16

In geval van nood informatie
Tel +46(0)31 746 00 00
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

Aanbevolen toepassing(en)
Reinigungsmittel

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG
R10

R-zinnen
10 Ontvlambaar.

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu
Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk.

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu
Bij extensief gebruik kunnen er zich brandbare / ontvlambare damp-/luchtmengsels vormen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Beschrijving
Alcoholische, waterige oplossing

Gevaarlijke bestanddelen

CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - 67/548/EEG

67-63-0 200-661-7 propaan-2-ol 1 - 5 F R11; Xi R36; R67
64-17-5 200-578-6 ethanol 10 - 30 F R11

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Na inademen
Bij klachten medische behandeling toepassen.

Na huidcontact
Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Na contact met de ogen
Bij aanraking met de ogen grondig spoelen met veel water (min. 15 min) en een arts raadplegen.
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Na inslikken
Bij aanhoudende klachten arts consulteren.
Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen
Alcoholbestendige schuim
Droogblusmiddel
Kooldioxide
Watersproeistraal

Gevaren van de stof zelf, zijn verbrandingsprodukten of gevormde dampen
Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.
Vorming van explosiegevaarlijk/licht ontvlambaar gas-lucht-mengsel mogelijk.

Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.
Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige 
ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Verdere aanwijzingen
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.
Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften 
verwerkt worden.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Voor voldoende beluchting zorgen.
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.
Uitbreiding van gassen speciaal via de bodem (zwaarder dan lucht) en in de windrichting beachten.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Verontreinigd water/bluswater terughouden.
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Gassen/dampen/nevel met watersproeistraal neerslaan.

Reinigingsmethoden
Met vloeistofbindend materiaal (b.v. zand, kieselgur, zuurbinder, universaalbinder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken.

! 7. HANTERING EN OPSLAG
Aanwijzingen voor een veilige omgang
Voor goede ruimtebeluchting zorgen, ook in bodembereik (dampen zijn zwaarder dan lucht).
De bij omgang met chemicaliën gebruikelijke veiligheidsmaatregelen hanteren.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging
Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.
De zware dampen kunnen behoorlijke afstanden tot naar een ontstekingsbron overbruggen.
Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen
In orgineelverpakking goed gesloten houden.

Verdere informatie over opslagbepalingen
Reservoir dicht gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen bevriezen beschermen.
Tegen hitte en direkt zonlicht beschermen.
Niet bij temperaturen boven 30 °C bewaren.
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! Informatie over de opslagstabiliteit
Expiry date: 72 months after production date (see package).

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Aanvullende aanwijzingen voor van de inrichting van technische installaties
Zorgen voor een goede kamerventilatie, eventueel afzuiging op de werkplaats.

Bescherming van de handen
Handbescherming: niet vereist.

Bescherming van de ogen
Bij correct gebruik en onder normale omstandigheden is een oogbescherming niet noodzakelijk.
Bij het overgieten is een veiligheidsbril aan te bevelen.

Algemene beschermende maatregelen
Aanraking met de ogen vermijden.

Hygienemaatregelen
De algemene werkhygiënische voorschriften opvolgen (zie hoofdstuk 15).

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm
Vloeistof. Gel

Kleur
Kleurloos

Reuk
alkohol-achtig

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu
Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking

pH-waarde bij levering ca. 6,0 20 °C Werd onverdund 
bepaald.

Vlampunt 28 °C DIN EN 22719 / ISO 
2719

Dichtheid ca. 0,955 g/
cm3

20 °C

Oplosbaarheid in water onbeperkt mengbaar

Explosiegevaar
Het product is niet explosief, maar de vorming van explosieve damp-/luchtmengsels is mogelijk.

Verdere informatie
Dampen zijn zwaarder dan lucht.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Te vemijden omstandigheden
Ontwikkeling van licht ontbrandbare gassen/dampen.
Ongereinigde lege vaten kunnen productgassen bevatten, die met lucht explosieve mengsels vormen.
Verhitting

Te vermijden stoffen
Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten
Voor mogelijke afbraakproducten zie onder 5.



Veiligheidsinformatieblad volgens               
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Printdatum 08.03.2010
Herziening 18.02.2010   (NL) Versie 1.2
TORK Toilet Seat Cleaner

Bladzijde 4/5

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Ervaringen uit de praktijk
Bij intensieve inademing van de dampen kan hoofdpijn en duizeligheid ontstaan.
Inslikken kan leiden tot irritatie van het maagslijmvlies, misselijkheid, overgeven of diarree.

Algemene opmerkingen
Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.
Het product moet worden gehanteerd met de bij chemicaliën gebruikelijke voorzichtigheid.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen
Bij correcte hantering en correct gebruik zijn geen ecologische problemen te verwachten.
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd 
in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Aanbeveling voor het product
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
prozessspezifisch durchzuführen.

Aanbeveling voor de verpakking
Afvalverwerking volgens de wettelijke voorschriften.

Aanbevolen reinigingsmiddel
Water

Algemene aanwijzingen
Afvalverwerking overeenkomstig EG-richtlijn 91/692/EEG.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Landtransport ADR/RID
UN 1170 ETHANOL, OPLOSSING, 3, III, (D/E), Classificeringscode: F1
Transport als "Beperkte hoeveelheid" overeenkomstig hoofdstuk 3.4 ADR.
Zeetransport IMDG
UN 1170 ETHANOL, 3, III
Transport as limited quantities according to 3.4 IMDG Code is possible.
Luchttransport ICAO/IATA-DGR
UN 1170 Ethanol, 3, III

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Aanwijzingen voor de etikettering
Het product is volgens de EG-richtlijnen ingedeeld en geclassificeerd.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering
ethanol

R-zinnen
10 Ontvlambaar.

S-zinnen
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
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16. OVERIGE INFORMATIE
Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie
Benedicte de Croon Marketing Manager Benelux +31 30 6984648 E-mail: Benedicte.de.Croon@sca.com
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van 
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.
Neem de extra informatie in acht! Onze veiligheidsinformatiebladen zijn opgesteld in overeenstemming met de 
geldende EU-richtl, ZONDER inachtneming van de specifieke nationale voorschriften met betrekking tot de omgang 
met gevaarlijke stoffen/chemicaliën
De nationale specifieke regelingen moeten door iedere gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden toegepast!

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R-zinnen (niet classificatie van de bereiding!)

R 11 Licht ontvlambaar.
R 36 Irriterend voor de ogen.
R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.


