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1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE FABRIKANT
Handelsbenaming :
Produktklassificatie :
Fabrikant :

BR

MAGIC - Vloeibaar wasmiddel
Wasmiddel voor het wassen van alle weefsels
VANDEPUTTE N.V.

Verdeler

boulevard industriel, 120 B 7700 MOESKROEN
Tel: (32) (0) 56 85 97 20

E- mail

AL
E

Deken Debostraat 70, 8791 Beveren-Leie
Tel.: 056/ 71.49.77
fax: 056/70.44.70

Fax: (32) (0) 56 84 02 01

fds@vandeputte.com

Telefoon nummer in noodgeval :

Euro-Soap N.V.

info@eurosoap.be

Antigif centrum Brussel : 070/245 245

TZ

2. SAMENSTELLING EN GEGEVENS OMTRENT DE COMPONENTEN

Gevaarlijke ingredienten
Natrium lauryl ether sulfaat
Geëthoxyleerde vetalcoholen
Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone
Parfum
Amylasen
Proteases
Cellulases

PR
O
D
5 à 15 %

Xi

R38-41

5 à 15 %

Xn N

R22 41 50

< 0,1 %

Xi

R41 43 38

<1%

Xn

52/53 65

< 1%

Xn

R42

<1%

Xn

<1%

Xn

UC
TS
R36 38 42
R42

3. MOGELIJKE GEVAREN
Dit product is niet als gevaarlijk beschouwd volgens de AISE guidelines in toepassing
van de richtlijn 1999/45/CE
4. EERSTE HULP MAATREGELEN
In geval van kontakt met de huid :
Met water spoelen.

Verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken.

In geval van kontakt met de ogen :

Grondig met water spoelen. Oogleden moeten van de oogbol
weggehouden worden voor een goede doorspoeling (min 5 minuten).
Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen

In geval van innemen :

Een arts raadplegen of het antigif centrum opbellen.
België : 070/245 245

In geval van inademing :

Frisse lucht ademen en de beschouwde zone verluchten.

BV
BA

In geval van irritatie, de mond en de keel met water spoelen. Verneveld
kan het product in de neusholten vastkleven: met water spoelen.
Irritatie of manifestaties zoals asthma, een arts raadplegen
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5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

BR

Gebruikelijke blusmiddelen :

In geval van brand de geschikte middelen gebruiken.
verneveld water

AL
E

poeder
CO2 schuim
Draag geschikte beschermende kleding.

TZ

6. MAATREGELEN IN GEVAL VAN ACCIDENTEEL UITGIETEN OF MORSEN
Milieuvoorzorgsmaatregelen :
geen grote hoeveelheden in de riolering wegwerpen

PR
O
D

Reinigings - en recuperatie methoden :
recuperatie d.m.v. absorberend materiaal
kleine hoeveelheden met water spoelen

Individuelle beschermingsmiddelen voor het ingreeppersoneel :
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken : handschoenen, laarzen.

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering :

geen bijzondere voorzorgsmaatregelen

UC
TS

de normale arbeidshygiène voor de omgang met reinigingsmiddelen in acht nemen
Langdurig contact te vermijden met het zuiver produkt op de huid.
Na gebruik, overvloedig met water afspoelen.
Voorkomen van brand/ontploffingen : niet-ontvlambaarprodukt
Voorwaarden voor veilige opslag :

oplsaan tussen 5 en 35 °C

8. BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ INDIVIDUELE BLOOTSTELLING

BV
BA

VAN HET PRODUKT
Algemene beschermingsmaatregelen :
geen bijzondere voorzorgsmaatregelen
Handbescherming : Voor gevoelige huid, het is aanbevolen handschoenen
te dragen.
Oogbescherming : Voor de normale gebruik, is geen specifieke bescherming nodig.
Veiligheidsbrillen zijn aanbevolen.
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspekt :

BR

Fysische toestand :

vloeibaar

Kleur :
Geur :

groen blauw opaak
fris

AL
E

Veiligheidsgegevens :
Smeltpunt :
Vlampunt :

Dichtheid (g/cm³):

< 4°C
geen gegevens beschikbaar

TZ

Oplosbaarheid in H2O :
pH waarde van
Viscositeit (20° C - Haake) :

10. STABILITEIT EN REAKTIVITEIT
Te vermijden omstandigheden :

1,035 +/- 0,01
volledig oplosbaar
8,7 +/- 0,5
80 tot 220 mps

PR
O
D

niet mengen met andere onderhoudsprodukten .
vermijd temperaturen hoger dan 40°C voor het beware n
van het product.

Te vermijden stoffen :

Niet mengen met zuren of met andere onderhoudsprodukten.

Produkten met gevaarlijke componenten :

Bij hoge temperature, kan het preparaat gevaarlijke produkten

UC
TS

van de ontleding uitlaten zoals koolstofmonoxyde
en koolstofdioxyde, dampen
Stabiliteit van het produkt in normale gebruiksituatie : 6 maand

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
geen gegevens beschikbaar
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Alcool gras éthoxylé

Acute fish toxicity: 96h-EC50 for fish: 2.6 mg/L (Brachydanio rerio, HERA report, literature)
Acute daphnid toxicity: 48h-EC50 for Daphnia magna: 1.2 – 1.4 mg/L (HERA report, literature)
Acute algae toxicity: 72h-EC50 for algae: 0.85 – 1.7 mg/L (HERA report, literature)
Chronic algae toxicity: 72h-NOEC for algae: 0.32 – 0.85 mg/L (HERA report, literature)

Gegevens op het preparaat zelf zijn niet beschikbaar.
Verspreiding van het produkt in de riolering vermijden. De tensio-aktieve stoffen

BV
BA

aanwezig in dit preparaat zijn afbreekbaar volgens de aktuele wetgeving.
13. AANBEVELINGEN OMTRENT AFVALVERWIJDERING
Produkt :

Voor kleine hoeveelheden met water spoelen
Voor grote hoeveelheden : het produkt in plastiek containers
verzamelen en recuperen / verwijderen volgens lokale wetgeving.

Leeggoed na gebruik :

de verpakking goed leeg maken.
daarna de locale reglementering nastreven.
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14. INFORMATIE OMTRENT VERVOER

AL
E

Het produkt is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

TZ

15 . REGLEMENTAIRE INFORMATIE

PR
O
D

Gemeenschappelijke wetgeving
Het produkt is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de
richtlijn 1999/45/CE.
Zin R :
Zin S :

S2 : buiten het bereik van kinderen bewaren
S26 :bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig
met water spoelen en deskundig advies inwinnen
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
en verpakking of etiket tonen of contact nemen met het
antigif centrum : 070/245 245

UC
TS

Voor gevoelige huid, langdurig contact met het sop vermijden en direct
contact met het onverdund wasmiddel.

Allergenen in het preparaat waarvan het gehalte hoger dan 0,01 % zijn : /

16. OPMERKINGEN
De gegevens vermeld in dit veiligheidsinformatieblad worden in goed vertrouwen verstrekt. De
informatie is naar ons beste weten nauwkeurig en geheel up to date. De gebruiker dient zelf de
risico's op de arbeidsplaats vast te stellen, zoals bepaald door de voorschriften van de
arbeidsinspectie, en dit kan niet bestaan uit of vervangen worden door informatie zoals
vermeld in dit veiligheidsinformatieblad.
De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt

BV
BA

liggen buiten onze controle en beheersing. Om deze en ook om andere redenen, accepteren
wij geen enkele aansprakelijkheid.
Dit VIB wordt samengesteld en dient ook uitsluitend te worden gebruikt voor dit produkt.

28100 - fds Magic volwasmiddel.xls

Drukdatum : 5/02/2009

