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IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

01.

Productnaam

Dreumex Solu Cleaner

02.

Leverancier

Dreumex B.V.

Bedrijfsnaam:
Adres:
Plaats:
Postadres:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer (noodgevallen):
Faxnummer:
E-mail adres:
Website:

Dreumex B.V.
Dommelstraat 1
5347 JK, Oss
Postbus 681, 5340 AR, Oss
+31 (0)412-406 506
+31 (0)30-2748 888
+31 (0)412-406 509
mail@dreumex.com
www.dreumex.com
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Toepassing van het product:
Ontvetter. Professioneel gebruik.

2.

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

01.

Meest belangrijke gevaar
Schadelijk
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Gevaarsomschrijving
R65
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
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02.

Bijzondere gevaren
- Geen bijzondere gevaren bekend.

3.

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.
01.

Ingrediënten declaratie.
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In overeenstemming met de EEG-richtlijn dient dit product beschouwd te worden als een
preparaat.
Ingrediëntendeclaratie volgens EEG-aanbeveling (89/542/EEG):
02.

Samenstelling
-----------------------------------Gevaarlijke bestanddeel
-----------------------------------Nafta (petroleum), met waterstof,
ontzwaveld zwaar
Etiket Symbool Xn
R-zinnen R65, R66
Isotridecaanol, >5-20 EO
Etiket Symbool Xn
R-zinnen R22
Etiket Symbool Xi
R-zinnen R41

Dreumex Solu Cleaner. Datum van uitgifte: 09-04-2009.

------------------Concentratie
------------------> 30%

------------------Cas-nummer
------------------64742-82-1

------------------EEG-nummer.
------------------649-330-00-2

1 – 5%

69011-36-5

-
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Bijzondere bestandsdelen (sensibiliserende stoffen of conserveermiddelen)
EERSTE HULPMAATREGELEN

BR

Inademing
- Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Contact met de huid
- Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,
vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste
uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Contact met de ogen
- Gedurende 15 minuten spoelen met lauwwarm water. Medische hulp inroepen indien zich
een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Inslikken
- NIET LATEN BRAKEN.
Medische hulp inroepen.
Andere inlichtingen
- De symptomen uiten zich meestal pas na meerdere uren.
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BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Geschikte blusmiddelen
- Water nevel
- Poeder
- Alcoholbestendig schuim
Ongeschikte blusmiddelen
- Geen sterke waterstraal gebruiken.
Specifieke risico's
- Brandbaar.
Speciale procedures
- Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.
- Lozing stilleggen.
Speciale beschermingsmaatregelen
- Draag geschikte beschermende kleding.
6.
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MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
- Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Reinigingsmethoden
- Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
- Indien veel vloeistof wordt gemorst, moet al het personeel onmiddellijk worden geëvacueerd
en moet de ruimte worden geventileerd.
Op de grond
- Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de grond.

7.

HANTERING EN OPSLAG

Dreumex Solu Cleaner. Datum van uitgifte: 09-04-2009.
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Voorzorgen tijdens behandeling en opslag
- Vermijd onnodige blootstelling.
- Vermijd accumulatie van electrostatische lading.
- Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en
veiligheid.
- Niet roken.
Opslag
- In goed gesloten vaten en in een goed geventileerde ruimte, niet blootgesteld aan warmte,
vonken en open vuur.
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MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING.

Persoonlijke bescherming
Ademhalingsbescherming
- Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden,
voorzien van een aangepaste ventilatie.
Handbescherming
- Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
Oogbescherming
- Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden
door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
Huidbescherming
- Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding
dragen.
Hoofdbescherming
- Geen.
Inslikken
- Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
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FYSISCHE EN CHEMISCHE CONSTANTE
Fysische toestand:
Vloeibaar.
Kleur:
Oranje-Rood
Geur:
Aromatisch.
Vlampunt [°C]:
>62 (ASTM D93)
Beginkookpunt [°C]:
176
Dichtheid:
0.810 g/ml
Oplosbaarheid in water [g/100ml]:
Mengbaar
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STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit
- Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden condities
- Hitte, vonken, vlammen, oxydatie vermijden
Te vermijden stoffen
- Oxydatiemiddel
Gevaarlijke ontbindingsproducten
- Door verbranding mogelijke vorming van: Koolstofmonoxyde

Dreumex Solu Cleaner. Datum van uitgifte: 09-04-2009.
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TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Effecten bij inslikken
- Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Effecten bij huidcontact
- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Effecten bij inademing
- Vermoedelijk geen irriterend produkt.
Effecten bij oogcontact
- Licht irriterend voor de ogen.
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ECOLOGISCHE INFORMATIE
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Informatie betreffende ecologische effecten
Nationale voorschriften
WGK klasse (Duitsland):
Geen gegevens beschikbaar.
Alg. Beoordelings Methodiek(NL):
Waterbezwaarlijkheid 11
Saneringsinspanning B
13.
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INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderingsmethode
- Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verwijdering van bevuilde verpakking
- Na laatste gebruik, de verpakking goed ledigen en afsluiten.
14.

TRANSPORTGEGEVENS
Algemene informatie
- Niet gereglementeerd.

15.

WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE
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EG etikettering : Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun
laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.
01.

Etiket Symbool
Schadelijk

Bevat : Nafta (petroleum), met waterstof ontzwaveld zwaar
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02.

Waarschuwingszinnen (R-zinnen)
R65
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

03.

Veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen)
S23
Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
S24
Aanraking met de huid vermijden.
S62
Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking
of het etiket tonen.

16.

OVERIGE INFORMATIE

Dreumex Solu Cleaner. Datum van uitgifte: 09-04-2009.
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R-zinnen omschrijving 100%.
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R22
R41
R65
R66
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Schadelijk bij opname door de mond.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in Rubriek 1 genoemde
product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze
en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest
recente, ons bekende informatie en worden, zo nodig, regelmatig door ons herzien. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er
zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product.
Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm,
door te geven aan personeel/belanghebbenden.
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Conform:
Datum revisie:
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REACH verordening EG 1907/2006
09-04-2009
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Dreumex Solu Cleaner. Datum van uitgifte: 09-04-2009.

BV
BA

5/5

