Power
Afwaszeep
Geconcentreerde
Afwasmiddel

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
Handelsnaam:
Aard van het product:
Gebruik van het product:

Power afwaszeep
Alkalisch, vloeibaar mengsel.
Professionele vaatafwas

Identificatie van de onderneming:

N.V.Chemco
Indiragandhiweg km9
482733 #491
Chemco.sales@hjgroup.sr

2. Identificatie van de gevaren
Risico’s voor de mens:
/

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
In overeenstemming met de EG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als
een preparaat.
Naam component

gew.%

CAS nr/EG nr/EG annex nr

Natriumlaurylethersulfaat

10 – 20

068585-34-2/-------

Symbo(o)l(en) R-zin(nen)

Benzeensulfonzuur

10 – 20

85536-14-7 / 287-494-3 / -

Xi
C

Natriumhydroxide Parfum
Colorant

<5
<5
<5

1310-73-2 / 215-185-5 / 011-002-00-6

C

36/38
22-34
35

4. Eerstehulpmaatregelen
Algemeen :
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
Eerstehulpmaatregelen bij Inademing :
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en rustig houden.
Huidcontact :
Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken. Spoelen met veel water.
Oogcontact :
Onmiddellijk grondig en langdurig spoelen met veel en stromend water. Contactlenzen
verwijderen. Een oogarts raadplegen.
Inslikken :
NIET laten braken. De mond spoelen. Slachtoffer naar ziekenhuis brengen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Product niet brandbaar.
Bij brand in directe omgeving zijn alle blusmiddelen toegestaan.
Speciale voorzorgsmaatregelen:
geen.

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Vermijd aanraking met de ogen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Lekken dichten. Gemorste product opvangen en opnemen. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Reinigingsmethoden:
Morsvloeistof verdunnen met veel water. Overvloedig naspoelen met veel water.

7. Hantering en opslag
Hantering:
Voorzichtig handelen om lekkages te vermijden.
Opslag:
Vorstvrij, buiten bereik van kinderen en goed gesloten in de oorspronkelijke verpakking bewaren in een gesloten, droge, goed geventileerde ruimte.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Algemene maatregelen:
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en het doseringsvoorschrift voor het gebruik
en pas deze ook toe. Probeer ten alle tijden spatten te voorkomen, werk geordend en
netjes. De ruimte voldoende ventileren, niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Inhalatiebescherming: Ventilatie.
Handbescherming:
/
Oogbescherming:
/
Huidbescherming:
/

9. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand /20°C
Uitzicht/Kleur
Geur
pH
Kookpunt/kooktraject (1013 hPa)
Stolpunt/Smeltpunt
Vlampunt
Zelfontbranding, °C
Dampspanning/20°C, Pa
Relatieve dichtheid/20°C
Oplosbaar in water

: vloeibaar
: geel/groen/rood
: parfum
7
100
0
:/
:/
2332
: 1,015 kg/l
: volledig oplosbaar. Dynamische viscositeit,
mPa.s/20°C		
1
Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C 1

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit:
Stabiel bij normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden:
Vorst, lekkages.
Te vermijden stoffen:
Niet mengen met andere preparaten.
Gevaarlijke ontbindingsproducten:
/

11. Toxicologische informatie
Van het preparaat zelf:
niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn.

12. Ecologische informatie
Mobiliteit:
Product is volledig oplosbaar in water.
Biologische afbreekbaarheid:
de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische
afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar
worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van
detergentia.

13. Instructies voor verwijdering
Product:
Het gemorste product of weggelekte product met veel water verdunnen en wegspoelen. Verwijderen in overeenstemming met plaatselijk geldende voorschriften.
Verpakking:
Na gebruik de verpakking goed leegmaken en spoelen en terug afsluiten. Afvoeren in
overeenstemming met lokale en nationale voorschriften. Bij retourverpakking terug
aanbieden bij leverancier.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Weg/spoor:
ADR-benaming:
ADR-indeling, classificatie:
Gevaarssymbool:
Gevaarsaanduiding:
Identificatienummer van de stof (UN-nr.):

/
/
/
/
/

15. Wettelijk verplichte informatie
Productnaam:
MS VLOEIBARE HANDZEEP

Naam gevaarlijke componenten:

natriumhydroxide, natriumlaurylethersulfaat,benzeensulfonzuur
Gevaarsymbo(o)l(en):
/
R-zinnen:
/
S-zinnen:
S2
Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).

16. Overige informatie
Risico’s verbonden aan het preparaat en zijn samenstellende gevaarlijke stoffen:

R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R36 Irriterend voor de ogen.

Dit veiligheidsblad werd opgesteld conform de EG-Verordening nr 1907/2006 en detergentenverordening 648/2004.
Dit veiligheidsblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.
De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen
van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in
enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het
speciale gebruik dat hij van het product maakt. Wij kunnen geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Schippers wijst iedere
verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze
gegevens.

Product of N.V.Chemco
Indiragandhiweg km 9
Tel: 482733

