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1  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam : A-Clean 111
Gebruik : Alkalische reiniger
Bedrijfsidentificatie : Quaron Cleaning Systems B.V.

Groot Mijdrechtstraat 52
3641 RW  Mijdrecht  Nederland
T. +31-297-274390 - F. +31-297-272442
E. info@quaron-cs.com

Productcode : 62111/1

2  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Mengsel : Mengsel.
Naam Component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Catalogus-nummer Indeling
Sodium metasilicate, pentahydrate : 1  - 5 % 10213-79-3 229-912-9 ----- C; R34

Xi; R37

Geethoxyleerde alcohol C9-11 6,5 EO : 5  - 15 % 68439-46-3 ----- ----- Xn; R22
Xi; R36/38

Natrium Xyleensulfonaat : 5  - 15 % 1300-72-7 215-090-9 ----- Xi; R36/38

Natriumnitriet : 1  - 5 % 7632-00-0 231-555-9 007-010-00-4 O; R8
T; R25
N; R50

Nitrilotriacetic acid trisodium salt : 5  - 15 % 5064-31-3 225-768-6 ----- Xi; R36

Geethoxyleerde alcohol : 1  - 5 % 68131-40-8 ----- ----- Xn; R22
Xi; R41

Zie hoofdstuk 16 voor de volledige R-zinnen

3  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : R22 : Schadelijk bij opname door de mond.   R36/38 : Irriterend voor de ogen en de
huid.

4  EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen
- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
- Kontakt met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen indien irritatie

ontwikkelt.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien irritatie

ontwikkelt.
- Inslikken : De mond spoelen. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

5  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Brandklasse : Niet ontvlambaar.
Specifieke risico's : Geen.
Blusmiddelen : Water. Schuim. Koolstofdioxyde. Droog chemisch produkt.

6  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

Geschikte afvalvaten gebruiken. Restanten aanlengen en wegspoelen.
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7  HANTERING EN OPSLAG

Voorzorgen tijdens behandeling en : Vermijd onnodige blootstelling.
opslag
Opslag : Beschermen tegen bevriezing. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde

ruimte.
Behandeling : Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. Na gebruik overvloedig spoelen.

8  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Huidbescherming : Rubbere handschoenen dragen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie moeten voldoende aanwezig zijn om

te beantwoorden aan de blootstellingsnormen.
Kleding wassen alvorens ze opnieuw te dragen.

9  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Bruin.
Geur : Licht kenmerkend.
pH waarde : 12.0 - 13.0
Smeltzone [°C] : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.
Dichtheid : 1.095 g/cm3
Viscositeit : < 5 mPa.s
Oplosbaarheid in water : Volledig.
Vlampunt [°C] : Geen.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - onderste [%] : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

10  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen gegevens beschikbaar.
Te vermijden stoffen : Sterke zuren.

11  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Inademing : Geen gegevens beschikbaar.
- Dermaal : Irriterend voor de huid.
- Oculair : Irriterend voor de ogen.
- Inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.
Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : > 2000

12  MILIEU-INFORMATIE

Biologische afbreekbaarheid [%] : Makkelijk biologisch afbreekbaar (OECD 301)
LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.
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13  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.

Verpakking : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.

14  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID : Niet geclassificeerd.

15  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG Indeling
- Symbo(o)l(en)

: Xn : Schadelijk
-  R-Zinnen : R22 : Schadelijk bij opname door de mond.

R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
-  S-Zinnen : S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen.

16  OVERIGE INFORMATIE

Text van de R-Zinnen van § 2 : R8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R25 - Vergiftig bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese Richtlijnen en is van toepassing in alle landen die
deze richtlijnen in eigen wetgeving hebben omgezet.
Dit blad is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld.
De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van
gegevens uit dit blad.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief 93/112/EEC van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit veiligheidskaart 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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