
bladzijde : 1 van 4

9(,/,*+(,'6,1)250$7,(%/$' Herziene uitgave nr : 1

��������(* Datum : 5/3/2004

Vervangt : 0/0/0

)LQHSRO�3DUNHW�3ROLVK�0DW ������B�����%

���,'(17,),&$7,(�9$1�'(�672)�2)�+(7�35(3$5$$7�(1�'(�9(112276&+$3���21'(51(0,1*

+DQGHOVQDDP : Finepol Parket Polish Mat.

7RHSDVVLQJ : Polymeer emulsie.

%HGULMIVLGHQWLILFDWLH : Citin Home Care Products BV
Burg. Burgerslaan 40a
5245 NH  Rosmalen  Nederland
0031 (0)73 5280100

7HOHIRRQQU��LQ�QRRGJHYDO : NVIC +31 (0)30 2748888
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6WRI���3UHSDUDDW : Preparaat.

6DPHQVWHOOLQJ � 9HURUGHQLQJ��(*��1U�����������YDQ����0DDUW������EHWUHIIHQGH�GHWHUJHQWLD�
:  < 5% :   -  Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

  -  Conserveringsmiddelen

�,QIRUPDWLH�RYHU�EHVWDQGGHOHQ�YDQ : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
FRQVHUYHULQJVPLGGHOHQ�

9RRU�GH�JH]RQGKHLG�RI�YRRU�KHW�PLOLHX�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ��5LFKWOLMQ��������((*���
Niet van toepassing.
1DDP�&RPSRQHQW :DDUGH�Q� &$6�QU� (*�QU� &DWDORJXV�QXPPHU ,QGHOLQJ
�����(WKR[\HWKR[\�HWKDQRO : 1  tot 5 % 111-90-0 203-919-7 ----- Xi; R36

7ULEXWKR[\HWK\OSKRVSKDWH : 1  tot 5 % 78-51-3 201-122-9 ----- R52-53
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&RQIRUP�GH�SUHSDUDWHQULFKWOLMQ���������(*�LV�GLW�SURGXFW�LQJHGHHOG�DOV�
Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt.

6\PSWRPHQ�ELM�JHEUXLN

��,QDGHPLQJ : Inademing onwaarschijnlijk.

��&RQWDFW�PHW�GH�KXLG : Wordt niet geacht een ernstig gevaar voor de huid te zijn.

��&RQWDFW�PHW�GH�RJHQ : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.

��,QQDPH : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij
inslikken in te houden.

���((567(+8/30$$75(*(/(1

$OJHPHQH�LQIRUPDWLH : Niet van toepassing.

��,QDGHPLQJ : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te
houden.

��.RQWDNW�PHW�GH�KXLG : Huid wassen met zachte zeep en water.

��.RQWDNW�PHW�GH�RJHQ : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15
minuten.

��,QVOLNNHQ : De mond spoelen. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien
mogelijk hem het etiket tonen).

&LWLQ�+RPH�&DUH�3URGXFWV�%9
Burg. Burgerslaan 40a  5245 NH  Rosmalen  Nederland
0031 (0)73 5280100
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6SHFLILHNH�ULVLFR
V : Niet brandbaar.

%OXVPLGGHOHQ

��*HVFKLNWH�EOXVPLGGHOHQ : Niet van toepassing.

��2QJHVFKLNWH�EOXVPLGGHOHQ : Niet van toepassing.

$DQJUHQ]HQGH�EUDQGHQ : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
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3HUVRRQOLMNH�YRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ : Zie Rubriek 8.
Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico tot
gevolg hebben.

0LOLHXYRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ : Niet in oppervlakte wateren laten wegstromen.

5HLQLJLQJVPHWKRGHQ : Reinig besmet gebied en apparatuur met een ruime hoeveelheid water. Restanten
verdunnen en wegspoelen.
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+DQWHULQJ : De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en
reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen.
Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

2SVODJ : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen
bevriezing.
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$OJHPHQH�K\JLsQH : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

3HUVRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJ : Niet nodig.

��$GHPKDOLQJVEHVFKHUPLQJ : Niet nodig.

��+XLGEHVFKHUPLQJ : Bij normaal gebruik en toepassing, is geen speciale kleding/huidbescherming
noodzakelijk.

��2RJEHVFKHUPLQJ : In normale gebruiksomstandigheden is geen speciale oogbescherming
aanbevolen.
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)\VLVFKH�WRHVWDQG�ELM����& : Vloeibaar.

.OHXU : Wit (Melkachtig).

*HXU : Kenmerkend.

S+�ZDDUGH : 8.5

=XXU��EDVH�UHVHUYH��>J�1D2+����J@ : Niet van toepassing.

'LFKWKHLG : 1.024

9LVFRVLWHLW : < 50 mPas

2SORVEDDUKHLG�LQ�ZDWHU : Volledig.

9ODPSXQW�>�&@ : Geen.

([SORVLHJUHQ]HQ�>NJ�P�@ : 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : Explosiegrenzen - onderste [%] : 1.2
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : Explosiegrenzen - bovenste [%] : 8.5

&LWLQ�+RPH�&DUH�3URGXFWV�%9
Burg. Burgerslaan 40a  5245 NH  Rosmalen  Nederland
0031 (0)73 5280100
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6WDELOLWHLW�HQ�UHDFWLYLWHLW : Stabiel onder normale omstandigheden.

*HYDDUOLMNH�RQWELQGLQJVSURGXFWHQ : Geen in normale omstandigheden.

7H�YHUPLMGHQ�VWRIIHQ : Onbekend.

����72;,&2/2*,6&+(�,1)250$7,(

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van
1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 2.

$FXWH�JLIWLJKHLG : 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : Dermaal (rat) LD50  [mg/kg] : 6000
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : 5500
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : Dermaal (Konijn) LD50  [mg/kg] : 8500

����0,/,(8�,1)250$7,(

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/
45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn
vermeld in rubriek 2.

(FRORJLVFKH�,QIRUPDWLH : 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 9400
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
 : 48 Uur-LC50 - Daphnia magna [mg/l] : 4026

:*.�NODVVH��'XLWVODQG� : 2
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$OJHPHHQ : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.

9HUZLMGHULQJVPHWKRGH : De lege verpakkingen moeten eerst grondig worden uitgespoeld met grote
hoeveelheden water.
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$'5�5,' : Niet geclassificeerd.
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���6\PER�R�O�HQ� : Geen.

6DPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�GHWHUJHQWLD�� :  < 5% :   -  Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
(*��1U������������%LMODJH�9,,�   -  Conserveringsmiddelen

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

���5�=LQQHQ : Geen.

���6�=LQQHQ : Geen.

2YHULJH�=LQQHQ : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op
aanvraag verkrijgbaar.

9E)��'XLWVODQG� : Niet geclassificeerd.

&LWLQ�+RPH�&DUH�3URGXFWV�%9
Burg. Burgerslaan 40a  5245 NH  Rosmalen  Nederland
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/LMVW�YDQ�UHOHYDQWH�5�]LQQHQ��UXEU���� : R36 - Irriterend voor de ogen.
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID:  De informatie in dit veiligheidsblad is verkregen van bronnen die, naar beste
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 ons informatiebereik 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 afvoeren 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.

+HU]LHQLQJ : Revisie - Zie : *

2SJHVWHOG�GRRU : Product management

(LQGH�YDQ�GRFXPHQW
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