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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
XtraClean
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel
Reinigingsmiddel
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma:
BOHLE AG
Weg:
Dieselstr. 10
Plaats:
D-42781 Haan

Telefoon:
E-mail:
Contactperson:
E-mail:
Internet:
Bereik:
1.4. Telefoonnummer voor
noodgevallen:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefoon: +49 2129 5568-276

Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar. +49 2129
5568-276

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.2. Etiketteringselementen
Verdere aanwijzingen
De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004
< 5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,
conserveringsmiddelen (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Bij inademing
Voor frisse lucht zorgen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Bij aanraking met de huid
Met veel water wassen.
Bij aanraking met de ogen
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten ; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken ( verdunningseffect).
GEEN braken opwekken.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
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5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Kooldioxide (CO2), Bluspoeder, Watersproeistraal, alcoholbestendig schuim
Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide, Kooldioxide
De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Bijkomend advies
geen

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Niet vereist
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Mechanisch opnemen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen aan opslagruimten en vaten
Tegen zonlicht beschermen.
Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
geen
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden
geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
CAS-Nr.

Naam van de agentia

56-81-5

Glycerine (nevel)

ppm

mg/m³

-

10

-

-

F/m³

Kategorie

Oorsprong

(8 h)
Kortetijd (15 min)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
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Passende technische maatregelen
Niet vereist
Hygiënische maatregelen
Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.
Bescherming van de ogen/het gezicht
Niet vereist
Bescherming van de handen
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEC en de
Europesche Norm En 374, die daarop is gebaseerd.
Bescherming van de huid
Niet vereist
Bescherming van de ademhalingsorganen

Niet vereist

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:
Kleur:
Geur:

Pasta
grijs
karakteristiek
Methode

pH:

niet van toepassing

Toestandsveranderingen

Ontstekingstemperatuur:

>370 °C
niet zelfontbrandend

Zelfontbrandingstemperatuur

Dampspanning:
(bij 20 °C)

23 hPa

Dichtheid (bij 20 °C):

1,2 g/cm³

Wateroplosbaarheid:

practisch onoplosbaar

Oplosmiddel-gehalte:

0,3%

9.2. Overige informatie

Vaststofgehalte:

>99%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen bij normale bewerking.
10.2. Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Niet bekend.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Niet bekend.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Niet bekend.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Er is geen informatie beschikbaar.
Bijkomend advies
zwak waterbedreigend (WGK 1)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Overwegingen over de afvalverwijdering
Kan, als de voorschriften in acht genomen worden, na navraag met de afvalverwerking en de daarvoor
verantwoordelijke instanties, samen met het huisvuil verbrand worden.
Verwijdering van de besmette verpakking
Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging
hergebruikt worden.
Water (met reinigingsmiddel)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Wegvervoer (ADR/RID)
14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

Niet-gevaarlijke goederen in de zin van ADR/RID, ADNR, IMDG-Code,
ICAO/IATA-DGR

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften

2004/42/EG (VOC):

0%

Nationaal

Waterverontreinigend-klasse (D):

1 - licht watervervuilend

RUBRIEK 16: Overige informatie
(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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