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Peva Star Handzeep 
 
   

1. Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 
 
 Zettex Europe BV 

Melkweg 16a 
 2971VK bleskensgraaf 
 tel: 0184-694061, fax: 0184-693579 
 Cosmetische samenstelling:  Bevat water, anionische tensiden, nionische- amfotere 
   tensiden en kunststof schuurkorrels 
 
2. Risico´s. 
 
 Zie punt 10 en 14 
 
3. Eerste hulp maatregelen. 
 
3.1 Inademing: n.v.t. 
3.2 Oogcontact: Grondig spoelen met water, eventueel arts raadplegen. 
3.3 Huidcontact: n.v.t. 
3.4 Opname door de mond: Water drinken.Voorkom braken. Arts raadplegen. 
3.5 Advies aan arts: Bij inslikken, maag spoelen. 
 
4. Brandbestrijdingsmaatregelen. 
 
4.1 Blusstoffen geschikt: Water, schuim, poeder en CO2 
4.2 Brandbare Stoffen: Geen bekend 
4.3 Speciale risico´s: Bij brand kunen mogelijk CO en CO2 gevormd worden. 
4.4 Beschermkleding: Explosie- en brandgassen niet inademen. 
 
5. Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van het preparaat. 
 
5.1 Persoonlijke maatregelen: n.v.t. 
5.2 Milieu maatregelen: Neem passende maatregelen om verspreiding in het 
  milieu te voorkomen. 
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5.3 Manieren van opruimen: Het preparaat mechanisch opnemen en de resten met 
  water wegspoelen. 
 
 
6. Hantering en opslag. 
 
6.1 Hantering:  
6.1.1 Voorschrift veilige hantering:  n.v.t 
6.1.2 Voorschrift veilige opslag:   n.v.t. 
 
6.2 Opslag: Gesloten verpakking en vorstvrij. 



 
7. Maatregelen ter beheersing van blootstelling. 
 
7.1 Adembescherming: n.v.t. 
7.2 Handbescherming: n.v.t. 
7.3 Oogbescherming: n.v.t. 
7.4 Huidbescherming: n.v.t. 
 
8. Fysische- en chemische eigenschappen. 
 
8.1.1 Fysische toestand: Pasteus 
8.1.2 Kleur: Lichtbeige 
8.1.3 Reuk. Sinaasappel 
 
8.2 ph-waarde:  
8.2.1 Onverdund: 6-7 
8.2.2 1% in water: 6-7 
8.3 Kookpunt: ongeveer zoals water 
8.4 Smeltpunt: n.v.t. 
8.5 Dampspanning: n.v.t. 
8.6 Ontledingstemperatuur 
 in `c n.v.t. 
8.7 Vlampunt: n.v.t. 
8.8 Zelfontbrandingstemp. n.v.t. 
 in ´c. 
8.9 Explosiegrenzen in vol.%: n.v.t. 
8.10 Oxyderend: nee 
8.11 S.g. ( gr/cm3): ca.0,95 
8.12 Oplosbaar in water: volledig, behalve de schuurkorrel 
8.13 Oplosmiddel %: geheel oplosmiddelvrij 
 
9. Stabiliteit en rectiviteit 
 
9.1 Voorwaarden: zie punt 7. 
9.2 Te vermijden   
 produktcontact: n.v.t. 
9.3 Risico´s: zie punt 5.3 
9.4 Verdere informatie: n.v.t. 
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10. Toxicologische informatie. 
 
10.1 Schadelijk voor gezondheid: n.v.t. 
10.2 Chronische toxiditeit: n.v.t. 
10.3 Aanmerking: Het produkt is veelvuldig dermatologisch getest en er  
  zijn gedurende het jarenlange gebruik geen nadelige 
  effecten bekend. 
 
11. Ecologische informatie. 
 



11.1 Watervervuilingsklasse: 1 
11.2 Biologische afbreekbaarheid:Het is geheel biologisch afbreekbaar. 
11.3 Verdere informatie: Keuringsrapport van het I.W.L. te Keulen. 
 
12. Instructies voor verwijdering. 
 
12.1 Residu 
12.1.1 Afvalsleutel nr.Duitsland 533  
12.1.2 Aanbeveling: Kan in overleg met de autoriteiten verbrand worden. 
12.2 Verontreinigd verp.materiaal:Is gelijk aan punt 13.1.2 
 
13. Informatie m.b.t. het vervoer. 
 
13.1 Geen gevaarlijke goederen gezien de transportvoorschriften. 
 
14. Wettelijk verplichte informatie. 
 
14.1 Etikettering: Geen classificatie noodzakelijk gezien de EEG- 
  richtlijnen. 
 
15. Overige informatie 
  
De informatie in dit materiaal- en veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit 
ogenblik in ons bezit is en is in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EEG, 
daar de condities waarin het produkt wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze 
invloedssfeer liggen. 
Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het produkt niet voor doeleinden 
worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. 
Het is te alle tijden de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met 
betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.  
  


