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MÄWaarschuwing

Verantwoordelijke verdeler
AQUATIC SCIENCE
3eme Avenue N°1
4040  HERSTAL (Haut Sart Zone 1)  Belgie-Belgique
In geval van nood : 0032 (0) 70 245 245

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

1.1.  Productidentificatie
Identificatie van het product : Poeder.

1.2.  Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik : Huiselijk.

1.3.  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijfsidentificatie : Zie onder.

1.4.  Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnr. in noodgeval : Zie onder.

RUBRIEK 2.  Identificatie van de gevaren

Belangrijkste risico's Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
2.1.  Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008
• Gezondheidsgevaren : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing  (CLP : Eye Irrit. 2)

2.2.  Etiketteringselementen
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)
• Gevarenpictogrammen

MÄ
• Gevarenpictogrammen code : SGH07
• Signaal woord : Waarschuwing
• Gevarenaanduidingen : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• Pictogrammen (

8 ÷ êö
Voorzorgsmaatregelen)

• Voorzorgsmaatregelen
     - Preventie : P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/

gelaatsbescherming dragen.
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RUBRIEK 2.  Identificatie van de gevaren  (vervolg)

     - Reactie : P305+P351+P338+P337+P313 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.

     - Opslag : P235 - Koel bewaren.
     - Instructies voor verwijdering : NA - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

brengen.

2.3.  Andere gevaren
Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd.

RUBRIEK 4.  Eerstehulpmaatregelen

4.1.  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Eerste hulp
- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en

water, vervolgens spoelen met warm water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 20-30
minuten.
Medische hulp inroepen.

- Inname : De mond spoelen.
Medische hulp inroepen.

4.2.  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3.  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5.  Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1.  Blusmiddelen
- Geschikte : Adequate middelen gebruiken om aangrenzende branden te bestrijden.

5.2.  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
5.3.  Advies voor brandweerlieden
Gevarenklasse : Niet brandbaar.
Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

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

6.1.  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien

stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.

6.2.  Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Milieuvoorzorgsmaatregelen : Wordt niet geacht een groot milieurisico of negatieve invloed in te houden ten

gevolge van de blootstelling van de mens na het vrijkomen van dit produkt bij een
ongeval.
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RUBRIEK 6.  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  (vervolg)

6.3.  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Morsen / Lekkage : Doorspoelen met veel water.

lndijken en opnemen zoals elke vaste stof.

6.4.  Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7.  Hantering en opslag

7.1.  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Behandeling : Een bescherming van de luchtwegen kan noodzakelijk zijn.
Voorzorgen tijdens verhandeling en : Zorgzaam te werk gaan om te verhinderen dat stof in de lucht terechtkomt.
opslag
7.2.  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag : Vermijden : Acides

Opslaan in een droge, koele ruimte.

7.3.  Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1.  Controleparameters
Persoonlijke beveiliging
- Inhalatiebescherming : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien

stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
- Huidbescherming : Geen.

Geen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
Industriële hygiëne : Een voldoende ventilatie voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een

minimum te beperken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

8.2.  Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

RUBRIEK 9.  Fysische en chemische eigenschappen

9.1.  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
• Uiterlijk
Fysische vorm : Poeder.
Kleur : Witachtig.
• Geur
Geur : Reukloos.
• Geurdrempel

• pH
pH waarde : 8.1-8.5
• Smeltpunt / Vriespunt

• Beginkookpunt - interval van het kookpunt
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RUBRIEK 9.  Fysische en chemische eigenschappen  (vervolg)

Beginkookpunt [°C] : Niet van toepassing.
Eindkookpunt [°C] : Niet van toepassing.
• Vlampunt
Vlampunt [°C] : Niet van toepassing.
• Verdampingssnelheid

• Brandbaarheid

• Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

• Dampspanning
Dampspanning [hPa] : Niet van toepassing.
• Dampspanning

• Relatieve dichtheid
Dichtheid : 0.85 - 1 Kg/l
• Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in : Alcool
Oplosbaarheid in water [g/100 ml] : 95g/l (20°C)
• Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water
Log P octanol / water bij 20°C : Niet van toepassing.
• Zelf-ontbrandingstemperatuur
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Niet van toepassing.
• Termische ontbinding

• Viscositeit
Viscositeit  [mPa.s] : Niet van toepassing.
• Explosieve eigenschappen

• Oxiderende eigenschappen

9.2.  Overige informatie

RUBRIEK 10.  Stabiliteit en reactiviteit

10.1.  Reactiviteit
10.2.  Stabiliteit
10.3.  Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

10.4.  Te vermijden condities
Te vermijden condities : Warmte.

10.5.  Te vermijden stoffen
Te vermijden stoffen : Water.

Zuren.

10.6.  Gevaarlijke ontbindingsproducten
Gevaarlijke ontbindingsprodukten : Geen in normale omstandigheden.
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RUBRIEK 11.  Toxicologische informatie

11.1.  Informatie over toxicologische effecten
Acute giftigheid : Inhalation : peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Kan ogen en huid irriteren.
Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
Dermaal (konijn) LD50  [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
Inademing (rat) LC50  [mg/l/4u] : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12.  Ecologische informatie

12.1.  Toxiciteit
12.2.  Persistentie - afbreekbaarheid
12.3.  Vermogen tot bioaccumulatie
Vermogen tot bioaccumulatie : Pas de bio-accumulation

12.4.  Mobiliteit in de bodem
12.5.  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6.  Andere schadelijke effecten
Assez bonne solubilité dans l'eau.  Ne pollue pas l'eau.

RUBRIEK 13.  Instructies voor verwijdering

13.1.  Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale

voorschriften.

RUBRIEK 14.  Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1.  UN Nr
Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

14.2.  Juiste vervoersnaam
14.3.  Gevarenklasse
14.4.  Verpakkingsgroep
14.5.  Milieugevaarlijk
14.6.  Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker
14.7.  Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/78 - IBC

RUBRIEK 15.  Regelgeving

15.1.  Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.
Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.
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RUBRIEK 15.  Regelgeving  (vervolg)

Europese Gemeenschappen
Symbo(o)l(en) : Geen.
R-Zinnen : Geen.
S-Zinnen : Geen.
EEG etikettering
Overige
15.2.  Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16.  Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
beperkingen

De inhoud van deze transportfiche komt voort uit het MSDS van dit produkt en werd opgesteld overeenkomstig de Verordening (
EG) nr. 453/2010 van het Europees Parlement en de Raad.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  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
welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt
Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt.  Als het produkt wordt gebruikt als
een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document
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