
Veiligheidsinformatieblad   Coffee Breaker Deel I 
Telefoonnummer voor informatie 
en noodgevallen   (770) 684-6626 
CHEMTREC 24-uurs nooddienst nummer (800) 424-9300 
 
NFPA classificatie 
H =1; F =0; R = 2 
 

Sectie 1: identificatie 
Productnaam    Coffee Breaker Deel I 
Productcode    0129A 
Fabrikant     Source Technologies 
Adres fabrikant    237 Nance Road NE; Calhoun, Georgia 30701 
CAS nummer    gedeponeerd mengsel 
WHMIS classificatie    niet geregistreerd 
Chemische benaming    ureum waterstofperoxide 
Moleculair gewicht    niet bepaald 
Chemische groep    peroxideverbinding 
Alle ingrediënten van dit product staan op de Inventory of Chemical Substances van de Amerikaanse 
Environmental Protection Agency (EPA) conform de Toxic Substances Control Act (TSCA). 
 

Sectie 2: informatie over de samenstelling en ingrediënten 
Ingrediënten CAS nummer  Percentage  TLV waarde 
ureum peroxide  124-43-6   95   1.4 mg/m3 
 
*bevat geen chemische stoffen die vallen onder de rapportage-eisen van Sectie 313 van Title III. 
 

Sectie 3: fysieke en chemische eigenschappen 
Kookpunt     niet van toepassing 
Soortelijk gewicht    1.4 
Dampdruk     niet van toepassing 
Vluchtigheidspercentage per volume <1% 
Dampdichtheid 
(Lucht=1)     niet van toepassing 
Verdampingssnelheid (Water=1)   niet van toepassing 
Oplosbaarheid in water   oplosbaar 
Vorm en geur    wit geurloos poeder 
Overig 
 

Sectie 4: gegevens brand- en explosiegevaar 
Vlampunt     niet brandbaar(droog poeder)  
Gebruikte methode    n.v.t. 
Ontvlambaarheidsgrens in lucht (% per 
volume) 
  Onderste grens  niet van toepassing  Bovenste grens  Niet van toepassing 
Blusmiddelen    water, waternevel 
Zelfontbrandingstemperatuur   niet bepaald 
Buitengewoon brand- en explosiegevaar dit product is een oxidatiemiddel en kan de ontbranding van brandbare materialen bevorderen. 
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Sectie 5: fysiek gevaar 
Stabiliteit     stabiel 
Niet-compatibele materialen   zuren, zware metalen, brandbare materialen. 
Gevaarlijke afbraakproducten   bij verbranden komt stikstofoxide vrij. 
Gevaarlijke polymerisatie   vindt niet plaats. 
Te vermijden omstandigheden   blootstelling aan hitte en vocht. 
 

Sectie 6: gezondheidsrisico’s 
(tekenen en symptomen bij blootstelling: zie sectie 2) 
Drempelgrenswaarde    niet bepaald 
Acute bovenmatige blootstelling   OOGCONTACT: vermijd contact met de ogen.  
    Kan milde tot ernstige oogirritatie veroorzaken.  
    Symptomen zijn: steken, tranen, roodheid en opzwellen van de ogen. 
    INHALATIE: inademen van de damp kan schadelijk zijn en irritatie van neus en keel veroorzaken. 
    HUIDCONTACT: contact met de huid vermijden. Kan huidirritatie veroorzaken. 
    Symptomen zijn: roodheid en branderigheid van de huid of uitslag. 
    INSLIKKEN: schadelijk bij inslikken. Symptomen kunnen zijn:  
    ernstige irritatie van maag en ingewanden (misselijkheid, braken, diarree). 
Chronische bovenmatige blootstelling  niet bekend 
Ziektebeeld dat verergert door blootstelling  niet bekend 
Toxiciteit     de acute orale LD50 (rat) van bereid mengsel (zie menginstructies) is groter dan 5 ml/kg. 
 
Geregistreerd als kankerverwekkend of mogelijk 
kankerverwekkend door: 
-NTP     nee 
I.A.R.C     nee 
OSHA     nee 
 
EHBO-procedures bij noodgevallen: 
Inhalatie     in geval van bovenmatige blootstelling moet het slachtoffer in de frisse lucht gebracht worden. 
    Als ademhalen moeizaam gaat, moet zuurstof toegediend worden. Haal medische hulp. 
Oogcontact    in geval van oogcontact moeten de ogen minstens 15 minuten lang met water uitgespoeld worden. 
    Zoek medische hulp als irritatie aanhoudt. 
Huidcontact    in geval van huidcontact dient de huid met water en zeep gewassen te worden. 
Opname via de mond    bij inslikken niet laten braken. Haal onmiddellijk medische hulp. 
 

Sectie 7: voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren en gebruiken 
Voorzorgsmaatregelen bij hanteren en opslag: 
    bewaar op een koele, droge plaats. Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. 
Te ondernemen stappen als materiaal vrijkomt of wordt gemorst: 
    kleine hoeveelheden zoals die bij dit product worden gebruikt, kunnen met water via de afvoer worden  
    weggespoeld. 
Afvalverwerkingsmethodes:   verwijderen met inachtname van alle van toepassing zijnde federale RCRA en staats- en lokale  
    regelgeving. 
 

Sectie 8: speciale voorzorgsmaatregelen en bescherming bij morsen/lekken 
Bescherming luchtwegen   kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie. 
Ventilatie     algemeen mechanisch. 
Handschoenen    neopreen rubber wordt aanbevolen. 
Oogbescherming    veiligheidsbril of spatwaterdichte bril. 
Overig     alle verpakkingen dienen gesloten en correct opgeslagen te worden bewaard.  
    In de werkruimte moet een voorziening voor oogwassen aanwezig zijn. 
Transport     D.O.T. Richtlijn Noodgevallen No.: 140; Identificatie UN-nummer: 1511 
 
Opgesteld door: J. Long Datum: 01/21/2004 

 
De informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd. Het mag echter niet worden beschouwd als een 
garantie of voorstelling waarvoor Re:Source Technologies wettelijke aansprakelijkheid op zich neemt. De gebruiker dient zich er zelf van te verzekeren 

dat alle informatie en gegevens overeenstemmen met de federale, staats- en lokale wetten en voorschriften. 
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Veiligheidsinformatieblad   Coffee Breaker Deel II 
Telefoonnummer voor informatie 
en noodgevallen   (770) 684-6626 
CHEMTREC 24-uurs nooddienst nummer (800) 424-9300 
 
NFPA classificatie 
H =1; F =0; R = 2 
 

Sectie 1: identificatie 
Productnaam    Coffee Breaker Deel II 
Productcode    0129B 
Fabrikant     Re:Source Technologies 
Adres fabrikant    237 Nance Road NE; Calhoun, Georgia 30701 
CAS nummer    gedeponeerd mengsel 
WHMIS classificatie    niet geregistreerd 
Chemische benaming    ammonium bicarbonaat 
Moleculair gewicht    niet vastgesteld 
Chemische groep    bicarbonaat 

Alle ingrediënten van dit product staan op de Inventory of Chemical Substances van de Amerikaanse 
Environmental Protection Agency (EPA) conform de Toxic Substances Control Act (TSCA). 
 

Sectie 2: informatie over de samenstelling en ingrediënten 
Ingrediënten CAS nummer  Percentage  TLV waarde 
Geen 
"bevat geen chemische stoffen die vallen onder de rapportage-eisen van Sectie 313 van Title III en van 40 CFR." 
 

Sectie 3: fysieke en chemische eigenschappen 
Kookpunt     niet van toepassing 
Soortelijk gewicht    1.6 
Dampdruk     niet van toepassing 
Vluchtigheidspercentage per volume <1% 
Dampdichtheid 
(Lucht=1)     niet van toepassing 
Verdampingssnelheid (Water=1)   niet van toepassing 
Oplosbaarheid in water   grotendeels oplosbaar 
Vorm en geur    wit poeder met lichte ammoniakgeur 
Overig 
 

Sectie 4: gegevens brand- en explosiegevaar 
Vlampunt     niet brandbaar droog product  
Gebruikte methode    n.v.t. 
Ontvlambaarheidsgrens in lucht (% per 
volume) 
  Onderste grens  niet van toepassing  Bovenste grens  niet van toepassing 
Blusmiddelen    waternevel, CO2, poederblusser 
Zelfontbrandingstemperatuur   niet bepaald 
Buitengewoon brand- en explosiegevaar niet bekend 
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Sectie 5: fysiek gevaar 
Stabiliteit     stabiel 
Niet-compatibele materialen   zuren, alkali’s, water. 
Gevaarlijke afbraakproducten   ammoniak en kooldioxide. 
Gevaarlijke polymerisatie   vindt niet plaats. 
Te vermijden omstandigheden   blootstelling aan hitte en vocht. 
 

Sectie 6: gezondheidsrisico’s 
(tekenen en symptomen bij blootstelling: zie sectie 2) 
Drempelgrenswaarde    niet bepaald 
Acute bovenmatige blootstelling   OOGCONTACT: vermijd contact met de ogen.  
    Kan milde tot ernstige oogirritatie veroorzaken.  
    Symptomen zijn: steken, tranen, roodheid en opzwellen van de ogen. 
    INHALATIE: inademen van de damp kan schadelijk zijn en irritatie van neus en keel veroorzaken. 
    HUIDCONTACT: contact met de huid vermijden. Kan huidirritatie veroorzaken. 
    Symptomen zijn: roodheid en branderigheid van de huid of uitslag. 
    INSLIKKEN: schadelijk bij inslikken. Symptomen kunnen zijn:  
    ernstige irritatie van maag en ingewanden (misselijkheid, braken, diarree). 
Chronische bovenmatige blootstelling  niet bekend 
Ziektebeeld dat verergert door blootstelling  niet bekend 
Toxiciteit     de acute orale LD50 (rat) van bereid mengsel (zie menginstructies) 
    is groter dan 5 ml/kg. 
 
Geregistreerd als kankerverwekkend of mogelijk 
kankerverwekkend door: 
-NTP     nee 
I.A.R.C     nee 
OSHA     nee 
 
EHBO-procedures bij noodgevallen: 
Inhalatie     in geval van bovenmatige blootstelling moet het slachtoffer in de frisse lucht gebracht worden. 
    Als ademhalen moeizaam gaat, moet zuurstof toegediend worden. Haal medische hulp. 
Oogcontact    in geval van oogcontact moeten de ogen minstens 15 minuten lang met water worden uitgespoeld. 
    Zoek medische hulp als irritatie aanhoudt. 
Huidcontact    in geval van huidcontact dient de huid met water en zeep gewassen te worden. 
Opname via de mond    bij inslikken niet laten braken. Haal onmiddellijk medische hulp. 
 
 

Sectie 7: voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren en gebruiken 
Voorzorgsmaatregelen bij hanteren en opslag: 
    bewaar op een koele, droge plaats. Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. 
Te ondernemen stappen als materiaal vrijkomt of wordt gemorst: 
    kleine hoeveelheden zoals die bij dit product worden gebruikt, kunnen met water via de afvoer worden  
    weggespoeld. 
Afvalverwerkingsmethodes:   verwijderen met inachtname van alle van toepassing zijnde federale RCRA en staats- en lokale  
    regelgeving. 
 

Sectie 8: speciale voorzorgsmaatregelen en bescherming bij morsen/lekken 
Bescherming luchtwegen   kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie. 
Ventilatie     algemeen mechanisch. 
Handschoenen    neopreen rubber wordt aanbevolen. 
Oogbescherming    veiligheidsbril of spatwaterdichte bril. 
Overig     alle verpakkingen dienen gesloten en correct opgeslagen te worden bewaard.  
    In de werkruimte moet een voorziening voor oogwassen aanwezig zijn. 
Transport     D.O.T. Richtlijn No.: 171; Identificatie UN-nummer: 9081 
 
Opgesteld door: J. Long Datum: 01/21/2004 

 
De informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd. Het mag echter niet worden beschouwd als een 
garantie of voorstelling waarvoor Re:Source Technologies wettelijke aansprakelijkheid op zich neemt. De gebruiker dient zich er zelf van te verzekeren 
dat alle informatie en gegevens overeenstemmen met de federale, staats- en lokale wetten en voorschriften. 
 



Technisch gegevensblad 
Coffee Breaker 
 
Chemische samenstelling: gebufferde peroxideverbinding 
Vorm: tweedelig droog systeem: witte kristallijne poeders 
 
Productspecificaties        Testmethoden 

pH van oplossing in water  7.5 – 8.0 TP-035.0 

Vorm Wit kristallijn poeder TP-026.0 

Oplosbaarheid in water Totaal TP-026.0 

 
Productbeschrijving/toepassingen: 
 
Coffee Breaker is een tweedelig systeem dat, indien gemengd en gebruikt volgens de aanwijzingen, lastige koffievlekken verwijdert. Coffee 
Breaker is zacht voor tapijt, maar hard voor vlekken en verwijdert niet alleen koffie maar ook cola, wijn, vruchtensap, thee en andere 
hardnekkige vlekken. Hardnekkige vlekken die eigenlijk twee keer schoongemaakt zouden moeten worden. 
De droge kristallen van Coffee Breaker bevatten geen zware metalen, koolwaterstofoplosmiddelen of andere toxische materialen. De zeer 
krachtige formule is ontworpen voor professioneel gebruik. Coffee Breaker droogt snel en er komt geen stofzuiger aan te pas. Het is niet 
brandbaar, reukloos en laat opgedroogd geen poederrestanten achter. 
Coffee Breaker werkt op alle gangbare soorten tapijt. 
 
Procedure voor gebruik: 
 
1. Lees het veiligheidsinformatieblad van dit product voor u het gebruikt. 
 
2. Knip het pak Deel Een open en leeg het in de sproeiflacon. 
 
3. Knip het pak Deel Twee open en leeg het in de sproeiflacon voor ca. 200 ml. 
 
4. Vul tot de streep met kraanwater, sluit weer af met de dop en schud een minuut lang zodat de Coffee Breaker kristallen oplossen. 
 
5. Test de oplossing op een onopvallend stuk tapijt om te controleren of de kleur niet verdwijnt en of er geen andere schade ontstaat. Coffee 
Breaker kan veilig gebruikt worden op alle moderne nylon tapijten van hoge kwaliteit. 
 
6. Doordrenk het vervuilde gebied en laat op natuurlijke wijze drogen (minimaal 12 uur). Zorg dat er geen verkeer plaatsvindt op het 
behandelde stuk tot het droog is. Coffee Breaker werkt langzaam dus u moet geduld hebben en wachten tot het helemaal droog is. De 
vlekken worden lichter of verdwijnen en er blijven geen restanten achter. 
 
7. Herhaal stap 2 tot en met 6 indien nodig bij zwaar vervuilde stukken. 
 
8. Meng en  gebruik alleen de noodzakelijke hoeveelheid Coffee Breaker oplossing. De oplossing verliest zijn werking na ongeveer 6 uur. 
 



Veiligheid, opslag en hanteren: 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet inwendig gebruiken. Koel en droog bewaren (opslaan in de originele verpakking op of onder 23 
graden Celsius). Vermijd contact met metalen, andere organische materialen, alkali’s en andere chemicaliën. Bovenmatige blootstelling kan 
irritatie van de ogen en de huid veroorzaken, dampen kunnen de luchtwegen irriteren. Astma en andere aandoeningen van de luchtwegen 
kunnen worden verergerd door blootstelling voor verdamping. Als een aanzienlijke hoeveelheid materiaal vrijkomt of wordt gemorst, neem 
vloeistoffen dan op met klei of een olieabsorberend materiaal en verzamel niet-opgelost poeder door oppervlakken af te nemen met een met 
water bevochtigde doek of spons. Spoel alle oppervlakken goed af met water en spoel verzameld materiaal met grote hoeveelheden water de 
afvoer in naar het riool of naar een septisch systeem. 
 
 
EHBO-procedures: 
 
Inhalatie: breng slachtoffer naar frisse lucht. 
 
Ogen: spoel 15 minuten met water. Consulteer onmiddellijk een arts. 
 
Huid: verwijder besmette kleding en was de huid met zachte zeep en water. 
 
Opname via de mond: zoek onmiddellijk medische hulp. 
 
 
 
Aanbevelingen betreffende afvalverwijdering: 
 
Coffee Breaker is een tweedelig systeem dat na mengen met water op een relatief korte termijn begint te degraderen. Degradatie begint bij 
het mengen en is bij kamertemperatuur binnen 24 uur compleet. 
 
Na een minimale periode van 24 uur na het mengen kunnen oplossingen van Deel Een en Twee worden verwijderd door ze met grote 
hoeveelheden water via de afvoer weg te spoelen naar het riool of een septisch systeem. Aangezien Coffee Breaker geen zware metalen, 
koolwaterstofoplosmiddelen of andere toxische materialen bevat, wordt deze vorm van verwijdering beschouwd als veilig en ecologisch 
verantwoord; u dient echter navraag te doen bij vertegenwoordigers van de lokale, staats- en federale overheid om u ervan te verzekeren dat 
u voldoet aan alle regelgeving. 
 
Waarschuwing: de hierin genoemde informatie en verklaringen worden beschouwd als zijnde betrouwbaar, maar mogen niet worden opgevat als een garantie of 
voorstelling van zaken waarvoor Re:Source Technologies wettelijke aansprakelijkheid aanvaardt. Gebruikers dienen voldoende controle en tests uit te voeren om 
de geschiktheid te bepalen voor hun eigen doeleinden van alle informatie en producten waarnaar hierin verwezen wordt. Er wordt geen enkele vorm van garantie 
gegeven voor de geschiktheid voor een bepaald doel. 

 


