Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Herziening :
Datum van uitgifte :

NCoat-Reiniger
01.05.2015
01.09.2015

Versie :

9.0.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming
1.1

Productidentificatie
NCoat-Reiniger

1.2

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevante identificeerbare toepassingen

1.3

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier (producent/importeur/enige
vertegenwoordiger/downstream- gebruiker/handelaar):

Detergent

Vista B.V.

Straat : Spiegelstraat 17
Postcode/plaats : 2631 RS Nootdorp - Nederland
Telefoon : +31 70 3694141
Telefax : +31 70 3869298
Contactpersoon voor informatie : info@vistapaint.nl
1.4

Telefoonnummer voor noodgevallen
Consultatiebureau voor vergiftigingsverschijnselen
Telefoon: +31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1

Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2

Etiketteringselementen
Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 ; H318 - Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 1 ; Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Gevarenpictogrammen

Corrosie (GHS05)
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenbestemmende componente(n) voor de etikettering
VETALCOHOLETHOXYLAAT ; CAS-nr. : 9043-30-5

Gevarenaanduidingen
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
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BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Andere gevaren
Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2

Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen
VETALCOHOLETHOXYLAAT ; REACH registratienr. : Polymer ; CAS-nr. : 9043-30-5
Gewichtsaandeel :
Inschaling 1272/2008 [CLP] :

≥ 15 - < 30 %
Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Aanvullende informatie
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Etikettering van gehalten (Verordening (EG) nr. 648/2004)
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
polycarboxylaten

15 - < 30
<5

%
%

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Na inhalatie
Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact
Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Met water afwassen en goed naspoelen.

Bij oogcontact
Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken
GEEN braken opwekken. Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Bij een ongeval of indien met zich onwel
voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
4.2

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.

4.3

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1

Blusmiddelen
Het product is niet brandbaar.

Geschikte blusmiddelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. watersproeistraal, schuim, bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen
niet bekend.
5.2

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten

5.3

Advies voor brandweerlieden
Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Bij brand ontstaan giftige gassen.

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
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Aanvullende informatie
Geen

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.3

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

De bij het contact met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Niet in de riolering of open wateren lozen.
Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens
hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.
6.4

Verwijzing naar andere rubrieken
Zie hoofdstuk 7, 8 & 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanraking met de huid en de ogen vermijden.

Beschermingsmaatregelen
Brandbeveiligingsmaatregelen
Explosiebescherming is niet noodzakelijk.
7.2

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten
Opslagklasse : 12
Opslagklasse (TRGS 510) : 12

Verdere informatie over de opslagcondities
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
7.3

Specifiek eindgebruik
Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1

Controleparameters

8.2

Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke bescherming
Bescherming van de ogen/het gezicht

Geen

Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de huid
Bescherming van de handen
Bij vol contact: Handschoen materiaal: nitrilrubber Dikte van de laag: 0.4 mm Doorbraaktijd: > 480 Min. Bij sproei
contact: Handschoen materiaal: nitrilrubber Dikte van de laag: 0.4 mm Doorbraaktijd: > 480 Min. De te gebruiken
beschermende handschoenen, moeten voldoen aan de specificaties van EG regeling 89/686/EEG en de daaruit
voortkomende norm EN374.
Lichaamsbescherming
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Uiterlijk : vloeibaar
Kleur :
helder, kleurloos tot geel
Geur :
karakteristiek
Veiligheidstechnische gegevens
Smeltpunt/bereik :
Beginkookpunt en kooktraject :
Ontledingstemperatuur :
Vlampunt :
Ontstekingstemperatuur :
Onderste explosiegrens :
Bovenste ontploffingsgrens :
Stoomdruk :
Dichtheid :
Oplosmiddel separatie-test :
Oplosbaarheid in water :
pH (oplosmiddel = drinkwater):
log P O/W :
Uilooptijd :
Viscositeit :
Verdampingswaarde :
Verdampingssnelheid :
Ontvlambare vaste stoffen :
Ontvlambare gassen :
Oxiderende vloeistoffen :
Explosieve eigenschappen :

9.2

( 1013 hPa )
>

(
(
(
(
(

25 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C

)
)
)
)
/ 10 g/l )

ca.

>
ca.

( 20 °C )
( 20 °C )

niet van toepassing
100
230
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
32
1.0
niet bepaald.
100
7
niet bepaald.
niet bepaald.
niet bepaald.
niet van toepassing
niet van toepassing

°C
°C

hPa
g/cm3
g/l

DIN-beker 4 mm

Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet ontplofbaar volgens EU A.14.

Overige informatie
Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1

Reactiviteit

10.2

Chemische stabiliteit

10.3

Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4

Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.
De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.
geen, bij gebruik conform de bepalingen
Thermische ontbinding boven 230 °C.
10.5

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

10.6

Gevaarlijke ontledingsproducten

niet bekend.
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1

Informatie over toxicologische effecten
Acute effecten
Acute orale toxiciteit
Parameter :

LD50
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Oraal Species :
Rat
> 5100 mg/kg

Werkingsdosis :

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1

Toxiciteit
Gedrag in zuiveringsinstallaties
Parameter :
Werkingsdosis :

12.2

Chemisch zuurstofverbruik
ca. 2330 g/kg

Persistentie en afbreekbaarheid
Biologische afbraak
Analysemethode :
Afbraakpercentage:

Biologische afbraak (OECD)
> 90 %

Verordening betreffende detergentia (EG) nr. 648/2004
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 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.
12.3

Bioaccumulatie

12.4

Mobiliteit in de bodem

12.5

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.
Er is geen informatie beschikbaar.
Er is geen informatie beschikbaar.
12.6

Andere schadelijke effecten
Er is geen informatie beschikbaar.

12.7

Bijkomende ecotoxilogische informatie
Geen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1

Afvalverwerkingsmethoden
Verwijdering van het product/de verpakking
Onder inachtneming van de overheidsbepalingen verwerken.
Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV
Afvalcode product
Afvalcode (91/689/EEG) : 07 06 01*

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1

VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4

Verpakkingsgroep

14.5

Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Pagina : 5 / 6
( NL / D )

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Herziening :
Datum van uitgifte :

NCoat-Reiniger
01.05.2015
01.09.2015

Versie :

9.0.0

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.6

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de
stof of het mengsel
Nationale voorschriften
Waterbedreigingsklasse (WGK)
Klasse : 2 (Waterbedreigend) Classificatie conform VwVwS

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie
De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.
16.1

Indicatie van wijzigingen

16.2

Afkortingen en acroniemen

16.3

Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

16.5

Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Geen
Geen
H302
H318

Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

16.6

Opleidingsinformatie

16.7

Aanvullende informatie

Geen
Geen
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze
kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad
genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op
andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit
veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
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