Datum

:

Herziening

24-01-2006

: -

MAGIC HANDEN WAS CRÈME
1000 ml
1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT/ FABRIKANT
1.1 Identificatie van het product
Cosmetisch product (vloeibare handzeep) voor huishoudelijk gebruik.
1.2 Gebruik van het product
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1.3 Identificatie van de fabrikant
Euro-soap NV
Deken Debostraat 70
8791 Beveren-Leie
tel: 056/71 49 77
fax: 056/70 44 70
1.4 Tel.nr. in geval van noodgevallen
Beschikbaar medio juli 2006.

2 SAMENSTELLING /GEGEVENS OVER GRONDSTOFFEN
Beschrijving van het product: cosmetisch product met lage viscositeit.
Bevat geen parfum.
Classificatie volgens 1999/45/EG: product wordt beschouwd als zijn niet gevaarlijk.

3 GEVAREN IDENTIFICATIE
Bij normaal gebruik van het product zal niet tot ernstige schade van de gezondheid leiden.
Samenstelling is conform relevante EU-wetgeving.
Product is niet brandbaar.

4 NOODGEVALLEN
Gevaren identificatie voor mens en milieu:
Algemene informatie:

zwak zure substantie met lage viscositeit.

Na inademing:

voorzie slachtoffer van frisse lucht. In geval van symptomen
medisch advies inwinnen.

Na huidcontact:

in geval van irritatie het product afspoelen met water en eventueel medisch advies inwinnen.

Na oogcontact:

spoel het oog met lauw water. Zoek medische hulp.

Na inslikken:

spoel de mondholte. Zoek medische hulp.

5 BRANDBESTRIJDING
Poeder, CO2.
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6 MAATREGELEN BIJ ONGEWENST VRIJKOMEN
Persoonlijke bescherming:

niet vereist.

Maatregelen ter bescherming van milieu: niet in grote hoeveelheden in het milieu lozen.
Maatregelen voor reiniging:

mechanisch opnemen. In geval grootschalig morsen materialen
gebruiken die product binden, zoals zand of universele binders.

7 GEBRUIK EN OPSLAG
Gebruik:

ventilatie, niet roken.

Opslag:

droog, temperatuursgrenzen 10ºC – 20ºC.

Specifieke toepassing:

alleen voor uitwendig gebruik bestemd.

8 BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING
Vermijd contact met de ogen. In geval van allergie of andere (huid)problemen het gebruik van dit product
stoppen, en zo nodig medisch advies zoeken. Zie ook onderdeel 4.
Persoonlijk beschermingsmiddel
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen die gelden voor huishoudelijke cosmetica zijn van toepassing.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
1. Algemene informatie:
Uiterlijk:

laag visceuze handzeep.

Geur:

kenmerkend.

2. Belangrijke informatie aangaande gezondheid, veiligheid en milieu
pH [onverdund]:

6,0 – 7,2

Kookpunt (ºC):

>100

Viscositeit [mPa.s (20ºC)]:

4000 – 9000

Smeltpunt [ºC]:

niet gemeten

Zelfontvlambaarheid:

product is niet zelfontbrandend

Dichtheid [g/ml (20ºC)]:

1,030 – 1,034

Oplosbaarheid in water (20ºC):

mengbaar

Partitiecoëff. n-octanol/water:

niet gemeten

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Te vermijden omstandigheden:

niet warmer dan 30ºC.

Gevaarlijke reacties:

gevaarlijke reacties zijn niet bekend.
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11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Locale effecten
Orale toxiciteit:

onbekend

Huidirritatie:

niet waarschijnlijk, parfumallergenen zijn afwezig

Oogirritatie:

irriteert de ogen

Overige effecten:

onbekend

Specifieke effecten
Mutagene effecten:

geen effecten bekend

Overige toxicologische informatie:

indien gebruikt volgens de richtlijnen heeft dit product naar
onze ervaring geen schadelijke invloed

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE
Ecotoxiciteit:

effecten op de lange termijn worden niet verwacht.

Biologische persistentie / algemeen:

voorkom dat onverdund product in grote hoeveelheden in het
milieu (grondwater) of het riool terecht komt.

13 AFVALVERWERKING
Aanbeveling:

kleine hoeveelheden kunnen met het huishoudelijk afval of via
het riool afgevoerd worden.
Grote hoeveelheden dienen volgens plaatselijk geldende regels
verwerkt te worden.

14 TRANSPORT INFORMATIE
Transport / aanvullende informatie:

niet gevaarlijk volgens bovengenoemde specificaties.

15 REGELGEVING
Beschrijving volgens EU-richtlijnen:

van toepassing zijn de normale veiligheidsrichtlijnen voor huishoudelijke cosmetische producten.

R-zinnen:

geen.

S-zinnen:

S2 – buiten bereik van kinderen bewaren.
S25 – aanraking met de ogen vermijden.
S26 – bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S46 – in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
en verpakking of etiket tonen.

16 OVERIGE INFORMATIE
NIET VOOR INWENDIG GEBRUIK.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Echter, zij vormen geen garantie voor welke producteigenschappen dan ook en zijn dan ook geen onderdeel van een contractuele relatie.
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