
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

1.IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP 

Naam van het product: 

Bedrijfsnaam: 
Adres: 

SOOTHE VIVA / VIVA! E Refill 

Fragrance Delivery Technologies Ltd 
Unit 38, LIU 15 
Junction 7 
Jebel Ali Free Zone - Noord 
P.O.Box 262.800 
Dubai 
Verenigde Arabische Emiraten 

+9714 887 0577 
+9714 887 0578 

Tel 
Fax 

: 
: 

IDENTIFICATIE 2.HAZARDS 

Hazard symbool: 
              : 

Waarschuwingszinnen : 
: 
: 
: 

Xi, irriterend. 
N, Gevaarlijk voor het milieu. 

R38, irriterend voor de huid. 
R43, Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
R67, Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 
R51/53, Giftig voor waterorganismen, kan op lange termijn schadelijke effecten in het 
veroorzaken 
aquatisch milieu. 

Wanneer gemorst, kan de bodem, grond-en oppervlaktewater 
verontreinigen 
water. 

Bij onverdund en niet goed behandeld, kan irritant zijn 
op de huid en ogen en bij overmatige inademing. 
Brandbaar materiaal dat vuur kan houden. 

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten. Het is echter uitgebreid met 
gegevens uit de vakliteratuur en informatie die wordt verstrekt door de leverancier 
bedrijven. 

Milieu : 

Algemeen : 

Classificatie : 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

3.COMPOSITION/INFORMATION over de bestanddelen 

Chemisch 
Samenstelling 

: Multicomponent mengsel van natuurlijke en / of identificatie synthetische ruwe 
materialen. 

Niet van toepassing, product is een mengsel. 
Niet van toepassing, product is een mengsel. 

CAS / EINECS 

127-51-5 
/ 204-846-3 
57378-68-4 
/ 260-709-8 

Hazard Symbolen 

Xi-N; R 43-51/53 

Xi-N; R 43-50/53 

Conc.% 

1.8 

0.3 

CAS-nummer: 
EINECS-nummer: 

Bevat 

ALPHA-Isomethyl Ionone 

DELTA-damascon 

EUGENOL                                       97-53-0 
                                      / 202-589-1 
HEXYL ACETATE142-92-7 
                                      / 205-572-7 
METHYL IONONE1335-46-2 
                                      / 215-635-0 
TETRAMETHYLLOOD ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 
                                      54464-57-2 
                                      / 259-174-3 
TRIMETHYLCYCLOPENTENYL DIMETHYLISOPENTENOL 
                                      107898-54-4 
                                      / 411-580-3 

Xi; R 36-43 

N, R 51/53 

2.0 

1.0 

Xi-N, R 36/38-43-51/53 0.8 

Xi-N; R 38-43-51/53 10,0 

Xi-N; R 38-50/53 3.0 

Voor de volledige tekst van de in deze paragraaf genoemde R-zinnen, zie rubriek 16. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

4.Eerste-hulpmaatregelen 

Inademing : Bij overmatige inademing, haal van blootstelling plaats in de frisse lucht, laten rusten, 
en een arts raadplegen. 

Onmiddellijk spoelen met water gedurende minstens 15 minuten. 
Neem contact op met de arts als de symptomen aanhouden. 

Verwijder besmette kleding. Grondig wassen met water en zeep. 
Neem contact op met de arts als de irritatie aanhoudt. 

Mond spoelen met water en medische hulp inroepen. GEEN braken opwekken. 

Neem Risico en Veiligheid zinnen (rubriek 15) in aanmerking. 

Blootstelling van de 
ogen 

: 

Blootstelling van de huid: 

Inslikken 

Anderen 

: 

: 

5.FIRE-
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELE
N Blusmiddelen : Kooldioxide, bluspoeder, schuim 

Gebruik geen directe waterstraal niet op brandend materiaal. 

Sta niet toe dat weglopen van brandbestrijding in het riool of oppervlaktewater 
terechtkomt. 

Ongeschikte blusmiddelen: 

Specifieke risico's voor brandbestrijding: 

MAATREGELEN 6.ACCIDENTAL RELEASE 

Persoonlijk 
Voorzorgsmaatregele
n 

: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
Vermijd overmatige inademing en contact met huid en ogen. 
Een self-ademhalingsapparatuur wordt aanbevolen in geval van een grote lekkage. 

Ontstekingsbronnen verwijderen. Zorg voor voldoende ventilatie. 
Vermijd overmatige inademing van dampen. Bruto morsen dient onmiddellijk te worden opgenomen 
door het gebruik van zand of inert absorberend materiaal en afgevoerd volgens de plaatselijke 
regelgeving. 

Weg van afvoeren, oppervlakte-en grondwater en bodem te houden. 

Morsen : 

Milieu: 
Voorzorgsmaatregelen 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

7.HANDLING EN OPSLAG 

Behandeling : Toepassing volgens goede productie-en industriële hygiëne toepassen met de juiste 
ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren. Respecteer een goede persoonlijke hygiëne. 
Vóór de pauze en aan het einde van de werkdag handen wassen. 

Op een koele, droge en geventileerde plaats uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen licht 
in goed gesloten originele verpakking. Vermijd ongecoate metalen containers. Houd contact met de lucht 
te 
een minimum. 

Uit de buurt van ontstekingsbronnen en open vuur houden. 

Opslagruimte : 

Brand 
bescherming 

: 

8.EXPOSURE / PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Ademhalings 
Bescherming 

: Normaal gesproken niet nodig bij gebruik volgens de voorschriften. Zorg voor voldoende 
ventilatie. Vermijden 
overmatig inademen van geconcentreerde dampen. 

Normaal gesproken niet nodig bij gebruik volgens de voorschriften. Als contact verwacht wordt 
vervolgens chemisch 
bestendige handschoenen zoals vereist. 

Normaal gesproken niet nodig bij gebruik volgens de 
voorschriften. 

Geen specifieke kleding gewoonlijk vereist bij gebruik volgens de voorschriften. In geval van contact dan 
wordt verwacht 
draag ondoordringbare kleding. Vermijd contact met de huid. 

Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren. Respecteer een goede persoonlijke hygiëne. Handen 
wassen 
Vóór de pauze en aan het einde van de werkdag. 

Bescherming van de 
handen: 

Bescherming van de ogen: 

Bescherming van de huid: 

Hygiënische maatregelen: 

9.PHYSICAL en chemische eigenschappen 

Fysische staat: 
Kleur: 
Vlampunt: 

Vloeistof 
Helder en licht rood op rood 
36 graden C (CC) 
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10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Reactiviteit : Vormt geen significant gevaar reactiviteit, op zichzelf of in contact met water. 
Vermijd contact met sterke zuren, alkali of oxidatiemiddelen. 

Koolmonoxide en niet-geïdentificeerde organische verbindingen kunnen 
gevormd tijdens de verbranding. 

Ontleding: 

11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Op basis van de ingrediënten in de samenstelling en de concentratie wordt dit product volgens de 
conventionele methode van de EEG-richtlijn 88/379/EEG geclassificeerd als: 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met 
de huid. 

Acute orale toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 

Acute dermale toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 

Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 
(Andere wijze van toediening) 

12.ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Toxiciteit voor vissen: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 

Toxiciteit voor Daphnia: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 
en andere ongewervelde waterdieren 

Toxiciteit voor algen: 

Algemeen : 

Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 

Dit materiaal is onwaarschijnlijk te accumuleren in het milieu en ecologische 
problemen bij normaal gebruik zijn onverwacht. 

13.INSTRUCTIES VOOR 
VERWIJDERING 

Product : Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. 
Vermijd weggooien in drainagesystemen en in het milieu. 
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13.INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING (vervolg) 

Verpakkingen : De lege verpakking 
Verwijderen als ongebruikt product 
Lege verpakkingen niet hergebruiken 

14.TRANSPORTGEGEVENS 

Weg (ADR / CDGRR) 
Opmerkingen 

: 
: 

Klasse Pack Group Sub riskUN geen IMDG pagina 
3IIIUN1169 
De goederen worden geclassificeerd als "Beperkte hoeveelheden" en zijn daarom 
vrijgesteld van 
ADR regelgeving. Controleer geldende nationale wetgeving voor binnenlands vervoer. 

3III 
"Beperkte hoeveelheden" 

UN1169 Zee (IMDG) 
Opmerkingen 

: 
: 

Lucht (IATA) 
Opmerkingen 

: 
: 

3III 
"Beperkte hoeveelheden" 

Extracten, aromatisch, VLOEIBAAR 

UN1169 

Proper Shipping Name: 

15.WETTELIJK VERPLICHTE 
INFORMATIE 

Indeling Verpakking / Etikettering (Richtlijn 1999/45/EG). 
In overeenstemming met de wetgeving van dit product is het niet het milieu of andere informatie op het etiket behoeven te zijn 
weergegeven. 
Alleen voor professioneel gebruik 

Gevarensymbool (s): Xi, irriterend. 
               : N Gevaarlijk voor het milieu. 
Bevat ALPHA-Isomethyl ionone, EUGENOL, TETRAMETHYLLOOD ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. 
R-zinnen: R10, Ontvlambaar. 
               : R43, Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
               : R67, Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
               : R51/53, Giftig voor waterorganismen, kan op lange termijn schadelijke effecten in het aquatisch veroorzaken 
                     milieu. 

S-zinnen: 
               : 
               : 
               : 

S2, Buiten het bereik van kinderen. 
S24, contact met de huid vermijden. 
S37, Draag geschikte handschoenen. 
S61, Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart. 
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16.OVERIGE INFORMATIE 

Tekst van risicozinnen in: 
Deel 3: 
                        : 
                        : 
                        : 
                        : 

: 

R36 - Irriterend voor de ogen. 
R38 - Irriterend voor de huid. 
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid. 
R50/53 - Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan op lange termijn 
schadelijke 
effecten in het aquatisch milieu. 
R51/53 - Giftig voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken 
in het aquatisch milieu. 

Informeren Afdeling: 

Etikettering van gehalten 

Gegevensbronnen 

: 

: 
: 

: 

De heer K. Anderson (technische dienst.) 

Allergene geurstoffen, 1% - <5%. 

Raw Material Data Sheets. 
Grenzen EH40/2005 Occupational Exposure (UK) 

De in deze Safety Data Sheet verstrekte informatie is alleen bedoeld als richtlijn 
voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is correct 
om het beste van onze kennis en geloof op de datum van publicatie echter geen 
staan niet in voor de juistheid ervan. Deze informatie heeft alleen betrekking op de specifieke 
product en is niet geldig voor deze materialen in combinatie 
met andere materialen of in enig ander proces. 

Nadere inlichtingen 
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