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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming.
· Handelsnaam: SOFT CARE SENSISEPT H34
· Toepassing van het product: Professioneel product voor persoonlijke verzorging.

· Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey                   JohnsonDiversey Belgium
Maarssenbroeksedijk 2             Haachtsesteenweg 672
3542 DN Utrecht, Nederland        1910 Kampenhout, België
Tel. 030-2476911                  Tel. 016-617777
JohnsonDiversey is een handelsmerk
van DiverseyLever Nederland

· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen
met:
Nederland : N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de
kantooruren)
België    : Antigifcentrum, Tel 070-245245

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Cosmetisch product.

· Gevaarlijke componenten: vervalt
· Aanvullende gegevens: Zie product etiket voor declaratie van INCI namen

3 Gevarenidentificatie.
· Gevaaromschrijving:

Volgens de geldende Europese richtlijnen dient dit product niet als gevaarlijk te worden gekenmerkt.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt
· Classificatiesysteem: Dit product is geclassificeerd volgens de geldende regels voor cosmetica.
· Aanvullende gegevens:

Dit product is een cosmetica artikel en valt derhalve niet onder de gevaarlijke stoffen richtlijn van de
EG.

4 Eerste hulp maatregelen.
· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van Toepassing
· Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
· Na inslikken:

Mond omspoelen en daarna één of twee glazen water (of melk) drinken.
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Als de klachten niet minder worden een arts consulteren.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen.
· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met  schuim bestrijden.
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat.
· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

· Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7 Hantering en opslag.
· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

56-81-5 glycerol (5-15%)
Grenswaarde: 10 mg/m³
   

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën zijn in acht te nemen.
· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming: Niet van toepassing.
· Oogbescherming:

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt
aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen.
· Algemene gegevens

Vorm: vloeibaar
Kleur: helder

lichtgeel
(Vervolg op blz. 3)
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Geur: karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject: Niet bepaald
Kookpunt/kooktraject: Niet bepaald

· Vlampunt: Niet van toepassing

· Zelfontbranding: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: 1,04 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde: 8.0 < pH ≤  8.5

· Viscositeit
dynamisch bij 20°C: 1150 mPas

10 Stabiliteit en reactiviteit.
· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
· Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie.
· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/
kg.

· Primaire aandoening:
· huidcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· oogcontact: Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.
· inhalatie: Niet van toepassing.
· inslikken:

Schadelijke effecten zijn niet te verwachten behalve als een grote hoeveelheid wordt ingeslikt.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze
ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

12 Ecologische informatie.
· Algemene informatie:

Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het
beoogde doel.

13 Instructies voor verwijdering.
· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.

(Vervolg op blz. 4)
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· Europese afvalcatalogus
20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten

· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer.
· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie.
· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:

Dit product is een cosmetica artikel en valt derhalve niet onder de gevaarlijke stoffen richtlijn van de
EG. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen evenwel getroffen te worden.

16 Overige informatie.
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS3360 (31-Jul-2002), PC.SP.Hl10 (Feb-2001)
· VIB versie: 2 
· Herzieningsdatum: 27.08.2003

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).
Deze herziening betreft een heruitgave in verband met de introductie van 99/45/EG en 2001/58/EG,
en de 28e ATP van 76/768/EEG. Vanwege het grote aantal wijzigingen zijn de aanpassingen in deze
nieuwe versie niet apart gemarkeerd.
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