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Irriterend

In geval van nood:
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De Poetsprof
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5627 BL Eindhoven
tel : 0402624366
depoetsprof@chello.nl

Mobil: 0622459769

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING
Handelsnaam Identificatie van
het product

: voorreiniger “forte”

- Aard van het product

: Preparaat.

- Gebruik van het product

: Diverse industriële toepassingen . :

Identificatie van de onderneming

Zie hoofding veiligheidsinformatieblad.

Telefoonnummer in geval van

: Zie hoofding veiligheidsinformatieblad.

nood

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Irriterend (Xi)

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

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
SCHADELIJK(E) BESTANDDE(E)L(EN)
Symbo(o)l(en)

R-Zin(nen)

Naam component(en)

gew. %

Natriumnitrilolriacetaat monohvdraat

5 -10%

18662-53-8 / 225-768-6 / ......

Xn

22-36

1 -5%

—/...../__.

xi

41

Alkvlglucocide
Opmerking
Alcohol C10. aeëlhoxvleerd
Opmerking

CAS nr / EG nr / EG annex nr

: De basisstoffen van het polymeer zijn in het EINECS-bestand opgenomen.
1 -5%

- - - / ....../ - — -

Xi

41

: De basisstoffen van het polymeer zijn in het EINECS-bestand opgenomen.

De volledige tekst van deze R-zinnen vindt men in hoofdstuk 16.
(M) De vermelding "M" duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute
vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle
geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het
meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen

: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.

Eerstehulpmaatregelen bij
- Inademing

: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. :

- Contact met de huid

Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.
Huid onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. (ev. douchen).
Bij blijvende irritatie van de huid, medische hulp inroepen. : Onmiddellijk

- Contact met de ogen

grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water.
Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren.
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4. EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)
- Inslikken

NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water.
Een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen

: Droog chemisch poeder, Verneveld water, Koolstofdioxide , Alcoholbestendig
schuim .

Speciale maatregelen

: Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies af te
koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt. : Bij

Speciale blootstellingsrisico's

brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

Beschermende uitrusting

: In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel
gebruiken.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie.
Vermijd aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8).

Maatregelen ter bescherming van het
milieu

Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.
Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaal.
Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt.
De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water
terechtkomt.
Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten.
Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product.
Het residu wegspoelen met veel water.

Reinigingsmethode

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering

: De ruimte voldoende ventileren.
Vermijd aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8). :

Opslagcondities

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een goed geventileerde
plaats. In goed gesloten verpakking bewaren.
Beschermen tegen bevriezing.
Verwijderd houden van : Sterk oxiderende producten .

Geschikt verpakkingsmateriaal

: Plastiek.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Technische maatregelen Industriële
hygiëne Beroepsmatige

De ruimte voldoende ventileren.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

blootstellingslimieten Persoonlijke

Voor de schadelijke componenten: zie hoofdstuk 3.

beschermingsmiddelen
- Inhalatiebescherming
- Handbescherming

Ventilatie.
Handschoenen.

- Oogbescherming

Veiligheidsbril.

- Huidbescherming

Geschikte beschermingskledij.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand (20 "C)

: Vloeistof

Uitzicht/Kleur

: Helder, Bruin .

Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa)

: Geen gegevens beschikbaar.
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)
Stolpunt/Smeltpunt
Vlampunt

: Geen gegevens beschikbaar.

Explosiegrenzen in lucht

van toepassing. : Volledig

Oplosbaarheid in water

oplosbaar.

: Niet van toepassing. : Niet

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit

: Stabiel bij normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden

: Hoge temperaturen.

Te vermijden stoffen Gevaarlijke

: Sterk oxiderende producten .

ontbindingsproducten

: Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit
- Contact met de huid

Irriterend voor de huid.
Symptomen: Roodheid.
Voor de bestanddelen:

- Contact met de ogen

: Kan irriterend zijn voor de ogen. Gevaar voor ernstig oogletsel.
Symptomen: Roodheid , Pijn . :

- Inslikken

Voor de bestanddelen:

Aanvullende toxicologische informatie

: Voor de bestanddelen:
: Informatie op het internetadres http://ecb.jrc.it/ESIS (zie IUCLID Data Sheets).

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Mobiliteit

: Product is volledig oplosbaar in

Persistentie en afbreekbaarheid

water. : Geen gegevens beschikbaar. :

Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar. : Voor de

Ecotoxiciteit

bestanddelen:

Aanvullende ecologische
informatie

: Voor de bestanddelen:
: Informatie op het internetadres http://ecb.jrc.it/ESIS (zie IUCLID Data Sheets).

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Productverwijdering

: Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke bepalingen, door
een wettelijk erkende verwerver van gevaarlijke afvalproducten.

Verwijdering van de verpakking : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product. Na gebruik
de verpakking goed leegmaken en afsluiten.
Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de
leverancier aangeboden worden.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Wegvervoer/Spoorvervoer (ADR/RID)
Zeevervoer (IMDG)

: Wordt niet beschouwd als een gevaarlijk product voor ADRtransport. : Wordt niet beschouwd als een gevaarlijk product voor
zeetransport.
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Gevaarsymbo(o)l(en)
R-Zinnen
S-Zinnen

: Irriterend (Xi).
: R38 - Irriterend voor de huid.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. :
S24 - Aanraking met de huid vermijden.
S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S39 - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.

16. OVERIGE INFORMATIE
Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de EG-Verordening nr 1907/2006. Dit
veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik. Indeling
en etikettering conform de Richtlijn 1999/45/EG.
* Wijziging t.o.v. de vorige revisie.
Reden wijziging
R-zinnen

Informatiebronnen

Hoofdstuk 3 , Hoofdstuk 8 , Hoofdstuk 11 , Hoofdstuk 12 .
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 - Irriterend voor de ogen.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens ( Producenten
van grondstoffen , Chemiekaarten ,...).

AFWIJZING VAN AANSPRAKEIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle
en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen
enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op
welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product.
Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als
een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
Einde van document
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