Voor mensen aan het werk

Absorbit Trading

Veiligheidsinformatieblad (conform 91/155/EC)
productcode 4121, 4122

Ontvetter Normaal
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VII. Hantering en opslag

Naam product: Ontvetter normaal.
Firma: Absorbit Trading bv, Küppersweg 15,
2031 EA HAARLEM.
Telefoon: +31 (0)23 553 99 99, Fax: +31 (0)23 553 99 90
Adviserend orgaan bij noodgevallen: Voor medische
vragen: R.I.V.M. Tel. +31 (0)30 2748888
Datum: 8 juni 2006

Hantering: Lees en volg de instructies van de fabrikant.
Vermijd morsen huid- en oogcontact.
Opslag: In gesloten vaten in een koele, droge en goed
geventileerde ruimte.
Opslagcriteria: Geen bijzondere eisen.

II. Samenstelling van het product

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische
installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie VII.
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 arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

Beschrijving: Gevaarlijke inhoudstoffen:
Ingrediënt, inhoud CAS Nr. Einecsnr.
Surfactant, 1-5%			
Sequestering agent, 2,5-10%

Symbool R-zinnen
Xn
22, 36/38
Xn
22, 36/38

De volledige tekst voor alle R-zinnen staat in
paragraaf XVI.
III. Identificatie van de gevaren

Gevaaromschrijving: Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of
milieu.
Speciale gevaarsomschrijving voor mens en milieu: Geen.
Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met
de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens
uit de vakliteratuur en van de onderneming.
IV. Eertse hulp

Algemeen: Als medische hulp nodig is laat dan dit
veiligheidsblad aan de behandelend arts zien.
Inhalatie: Breng het slachtoffer over naar de frisse lucht.
Inslikken: Raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts.
Huid: Over het algemeen is het product niet prikkelend
voor de huid.
Ogen: Onmiddellijk de ogen met veel water spoelen
waarbij de ogen voorzichtig open worden gehouden.
Raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts.
V. Brandbestrijding en preventie

Geschikte blusmiddelen: Het product is niet brandbaar.
Maak gebruik van blusmiddelen die geschikt zijn voor de
omgeving.
Speciale voorzorgsmaatregelen: Geen.
Gevaarlijke ontledingsproducten: Er komen geen gevaarlijk ontledingsproducten vrij.
VI. Maatregelen bij morsen of lekkage

Persoonlijke maatregelen: Draag beschermende kleding.
Milieumaatregelen: Verdun met veel water. Laat het
product niet in het oppervlaktewater of grondwater
terechtkomen.
Opruimmethode: Verzamel de gemorste hoeveelheid
met een inert absorptiemateriaal en breng het over in
geschikte vaten.

VIII. Blootstellingsgrenswaarden en persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming
van ademhalingsorganen: Niet noodzakelijk.
van de handen: Veiligheidshandschoenen.
van de ogen: Veiligheidsbril.
van de huid: Draag geschikte beschermende werkkleding.
Hygiënische adviezen: Was de handen na elke werkperiode,
voor het eten, roken en voor het naar het toilet toe gaan.
IX. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen: Vloeistof (helder)
Kleur: Lichtblauw
Geur: Reukloos
Oplosbaarheid in water: Volledig mengbaar
Dichtheid: 1,05 gr/cm3
pH-waarde: 10 (20°C)
VOS: Geen
X. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Er zijn geen specifieke problemen met betrekking tot de stabiliteit.
Te voorkomen omstandigheden: Onverdraagzame materialen: Gevaarlijke ontledingsproducten: Er komen geen gevaarlijke ontledingsproducten vrij.
XI. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:
Primaire aandoening
Inhalatie: Geen prikkelend effect.
Huid: Geen prikkelend effect.
Ogen: Geen prikkelend effect.
XII. Ecologische informatie

Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse: In het algemeen geen gevaar
voor water. Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor in het water levende organismen.
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XIII. Afvalverwerking

XVI. Aanvullende informatie

Verwerk afval in overleg met de plaatselijke autoriteiten, neem contact op met een erkend afvalverwerkend
bedrijf. Verdunde oplossingen kunnen d.m.v. het riool
worden afgevoerd.

Gebruikers informatie: Dit veiligheidsinformatieblad is
opgesteld voor het product, zoals het geleverd wordt,
eigenschappen en risico’s veranderen als het product
verdund wordt met water.

XIV. Transportinformatie

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring
opgesteld. ABSORBIT Trading erkent geen aansprakelijkheid
voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige
schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten
en/of diensten, conform onze leveringsvoorwaarden, noch
voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

Het product valt niet onder het vervoer van gevaarlijke
stoffen.
XV. Gereglementeerde informatie

Kenmerking volgens EG-richtlijnen: Het product is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetgeving geclassificeerd en gekenmerkt.
Kenletter en gevaaromschrijving van het product:
Symbool : Geen
R-zinnen : Geen
S-zinnen : S 02 - Buiten bereik van kinderen bewaren

R-Zinnen (Volledige tekst):
R 22 Schadelijk bij opname door de mond
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid

Nationale voorschriften:
Gevaarklasse v. water: In het algemeen niet gevaarlijk
voor water.
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