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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Coral Optimal Color Vloeibaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM Coral Optimal Color Vloeibaar

Unilever Belgium N.V./ S.A.LEVERANCIER

Humaniteitslaan 292 - Boulevard de 

l'Humanité

1190 Brussel / Bruxelles

Consumer service: tel. 078 / 15.22.15

www.careline.be

PRODUCTNR. 8266814/31.05.06

TOEPASSING Vloeibaar textielwasmiddel

VERPAKKINGS-GROOTTE Fles

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EEC (EINECS) 

NR.

Naam Indeling (1999/45)CAS-nr. Inhoud

sodium alkyl benzene sulphonate Xn;R22. Xi;R38,R41.85117-50-6 5-10%

C12-15 alcohol ethoxylate (7 EO) Xn;R22. Xi;R41. N;R50.68131-39-5 1-5%

cationic hydroxyethyl cellulose N;R51/53.68610-92-4 < 1%

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

Vanwege vertrouwelijkheidsredenen,  zijn de gehaltes van de bestanddelen zoals beschreven in paragraaf 3  weergegeven in een bepaalde 

bandbreedte in percentages. De bandbreedte geeft niet de mogelijke variatie in een formulering aan,  maar wordt alleen gebruikt ter 

informatie.In paragraaf 2 en 15 wordt de exacte samenstelling weergegeven.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij aanhoudende klachten medische hulp 

inschakelen.

INSLIKKEN

Bij inslikken,  mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt,  

onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Een arts raadplegen bij de inname van een grotere hoeveelheid.

CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Het oog onmiddellijk met water uitspoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld.

SPECIFIEKE GEVAREN

Bij verhitting en brand kunnen vergiftige dampen/gassen optreden.
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Coral Optimal Color Vloeibaar
BESCHERMENDE UITRUSTING  VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij lekken: pas op voor gladde vloeren en oppervlakken. Na contact met gemorste hoeveelheid grondig wassen. For industrial settings:  

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Kleine hoeveelheden kunnen in water opgelost/verdund worden en vervolgens in het riool weggespoeld worden. Grotere gemorste 

hoeveelheden: Vermijd afvoer naar riool,  grond en aquatisch milieu. Bij kans op watervervuiling de betreffende autoriteiten waarschuwen.

REINIGINGSMETHODEN

Small or household quantities may be cleaned up and disposed of with normal household waste. For industrial settings:  Met absorberend,  

onbrandbaar materiaal in daarvoor geschikte houders verzamelen. Gebied met water schoonspoelen. Zie paragraaf 13 voor informatie over 

verwijdering.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Contact met de ogen vermijden. Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid,  geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. For 

industrial settings:  Neem geschikte technische voorzorgsmaatregelen en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 

voorgeschreven in sectie 8.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

In oorspronkelijke houder bewaren. Bij matige temperatuur in droge,  goed geventileerde ruimte opslaan.

OPSLAG CLASSIFICATIE

Ongespecificeerde opslagruimte.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid,  geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. For industrial settings:  Gebruik 

beschermende handschoenen. Raadpleeg lokale risico-beoordelingsvoorschriften voor meer details.

BESCHERMING VAN DE OGEN

For industrial settings:  Oogbescherming gebruiken.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Handen wassen na gebruik. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften.

BESCHERMING VAN DE HUID

For industrial settings:  Geschikte kleding dragen om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen.

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING

For industrial settings:  Niet naar riool,  grond of aquatisch milieu afvoeren. Bij kans op watervervuiling de betreffende autoriteiten 

waarschuwen.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN Vloeistof

OPLOSBAARHEID Oplosbaar in water.

KOOKPUNT (°C) N/A RELATIEVE DICHTHEID 1.027

pH-WAARDE, GECONC. 

OPLOSSING

9.0 VISCOSITEIT 400  mPas

VLAMPUNT (°C) >55 ZELFONTSTEKINGS 

TEMPERATUUR (°C)

No

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

INSLIKKEN

Geen schadelijke gevolgen bekend bij het naar binnen krijgen van hoeveelheden,  die men per ongeluk zou kunnen inslikken.
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CONTACT MET DE HUID

Langdurig en veelvuldig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken.

CONTACT MET DE OGEN

Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu.

AFBREEKBAARHEID

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) 

nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent 

van detergentia.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

ALGEMENE INFORMATIE

The product is not classified as dangerous to the environment in accordance with the criteria of the Dangerous Preparations Directive 

1999/45/EC as amended.  However,  large volumes should not be discharged into drains,  watercourses or onto the ground.

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ALGEMEEN Niet geclassificeerd voor vervoer.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

RISICO ZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

VEILIGHEIDSZINNEN

AISE 1 Buiten bereik van kinderen bewaren.

AISE 2 Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.

AISE 3 Na gebruik de handen afspoelen en drogen.

AISE 4 Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH),  

tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,  houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking 

van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de 

Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,  93/67/EEG,  93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,   inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE
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HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 4

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

Gevaar voor ernstig oogletsel.R41

Irriterend voor de huid.R38

Schadelijk bij opname door de mond.R22

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken.

R51/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.R50

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen 

of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie 

of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te 

bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.
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