VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
voor gevaarlijke preparaten volgens het
Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen
2001/58/EG
1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING.

©

: SUN

Poeder (regular en citroen)
: Product voor de machinale vaatwas

Handelsnaam
Toepassing

BR

Leverancier
Adres
Telefoonnummer
Fax

: BVBA Unilever Belgium SPRL
: Humaniteitslaan 292 Bd de l’Humanité
: 02/333.69.20
: 02/333.69.21

Verdeler
Adres
Telefoonnummer
Fax

: JOHNSONDIVERSEY BELGIUM B.V.B.A.
: Haachtsesteenweg 672
1910 KAMPENHOUT
: 016/61.77.77
: 016/60.53.95

1190 BRUSSELS
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Telefoonnummer voor noodgevallen:
Consumer Service
Anti-gif centrum

: 078 / 15.22.25
: 070 / 245 245
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2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.
In overeenstemming met de EU-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een preparaat.
Ingrediënten declaratie volgens EEG-aanbeveling (89/542/EEG):
SAMENSTELLING
-

UC
TS

Fosfaten

PERCENTAGE
> 30 %

15 – 30 %

Zuurstofbleekmiddel

5 – 15 %

Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, fosfonaten

elk < 5%

Parfum en enzymen

BV
BA

* Nadere omschrijving van de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de gevaarsindeling van het
preparaat volgens 1999/45/EEG:
CAS
nummer

Grondstofnaam

%

Symbool, R- zinnen

10332-33-9

Natriumperboraat monohydraat

5 - 15 %

Oxyderend, irriterend
R8, R22, R36/38

497-19-8

Natrium carbonaat

30 - 50 %

Irriterend. R36

1344-09-8c

Natrium silicaat (R=2)

1-5%

Irriterend. R41

9001-33-6 /
9001-92-4

Enzymen

1–5%

Harmful R42
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3 RISICO'S
Dit product is IRRITEREND voor de ogen (R36)
4 EERSTE-HULPMAATREGELEN.
Algemene aanwijzing : Zoek medisch advies bij aanhoudende stoornissen

©

Oogcontact

BR

Huidcontact
Inslikken
Inademing

: Spoel onmiddellijk met zoveel mogelijk (lauw) water en win
onmiddellijkdeskundig medisch advies in.
: Niet van toepassing bij normaal gebruik. Spoel gemorst product van de huid af.
: Restant product uit de mond verwijderen. Geef water of melk te drinken
en een arts raadplegen. . Geen braken opwekken
: Van de bron verwijderen , in de frisse lucht brengen en een arts raadplegen.
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Advies voor de arts : zie hierboven
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5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.
Het product is niet brandbaar
Bij brand in de directe omgeving zijn alle blusstoffen toegestaan
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6 MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Product buiten bereik van kinderen bewaren
Gemorst product onmiddellijk opruimen
Contact met ogen en huid vermijden.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
: Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het
oppervlakte- of grondwater terecht komt.
Manieren van opruimen
: zoveel mogelijk opvegen.
Restant wegspoelen met veel water
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7 HANTERING EN OPSLAG.
Hantering

: De gebruikelijke zorgvuldigheid dient in acht genomen te worden
Vermijd contact met ogen en de huid.
Voorkom stofvorming.

Opslag

: Buiten bereik van kinderen bewaren, bij voorkeur in goed gesloten verpakking
Opslaan in originele, gesloten verpakking.
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MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING.

Algemene maatregelen :
Blootstellingsgrenswaarden:
Beschermingsmiddelen:
Persoonlijke uitrusting :
Adembescherming
:
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Neem de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht.
Voor langdurig en herhaald contact kan adequate bescherming van
de ogen noodzakelijk zijn.
Er zijn geen blootstellingsgrenswaarden voor dit product
vastgesteld.
Zie boven
Voorkom stofvorming
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Handbescherming
Oogbescherming

:
:

Zie boven, voorkom stofvorming
Wasmogelijkheid voor de ogen aanwezig op de werkplek

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.
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Fysische toestand
:
Kleur
:
Geur
:
pH
:
Dichtheid (kg/m3)
:
Alkaliteit
:
Ontledingstemperatuur:
Vlampunt
:
Explosieve eigenschappen :
Oxiderende eigenschappen :
Viscositeit
:
Oplosbaar in water
:
Kookpunt/kooktraject :
Smeltpunt/smelttraject :
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Wit gespikkeld en geparfumeerd granulair poeder
Wit met blauw/groene spikkels
licht geparfumeerd
10.5 (10% oplossing)
1080 kg/m3
3.6 (1% oplossing) g NaOH / 100 g
n.v.t
niet brandbaar
n.v.t.
n.v.t.
Granulair poeder
Oplosbaar met water.
n.v.t.
n.v.t

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT
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Stabiliteit

: Het product is stabiel onder normale omstandigheden

Te vermijden omstandigheden
Te vermijden stoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten

: Product niet mengen met andere reinigingsmiddelen
: Product niet mengen met andere reinigingsmiddelen
: geen

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.
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Dit product wordt op grond van zijn in rubriek 2 genoemde samenstellingen en met gebruikmaking van
antagonistische effecten en menselijke ervaring ingedeeld als :
Irriterend voor de ogen (R36).
Toxicologische effecten:
Oogcontact
:
Huidcontact

:

Inhalatie
Inslikken

:
:

BV
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Veroorzaakt ernstige irritatie.
Indien product in de ogen komt onmiddellijk met overvloedig
water uitspoelen.
Bij normaal gebruik waarschijnlijk niet irriterend.
Spoel gemorst product onmiddellijk van de huid af.
Veroorzaakt irritatie; voorkom stofvorming.
Veroorzaakt irritatie; geef water of melk te drinken en win
deskundig medisch advies in.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE.
Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product niet gevaarlijk voor het milieu.
De in dit product gebruikte Oppervlakte-Actieve stoffen zijn voor tenminste 95% biologisch afbreekbaar
volgens de OECD Test Guideline 301B en voldoen aan de EEC wetgeving t.a.v. biologische
afbreekbaarheid.
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13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.
Product

:

Verpakking

:

©

Product zoveel mogelijk opvegen, restant met veel water weg
spoelen
Plastic canister.
Geschikt voor hergebruik (indien inzamelsystemen in werking
zijn)
Kan volgens provinciale en/of plaatselijke regels verwerkt worden

Nationale regelgeving :

BR

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.
UN-nummer:
Land (Spoor/weg) (RID/ADR):
RID/ADR, klasse opsommingscijfer:
Gevaarsidentificatienummer:
Juiste verzendnaam:
Transportgevarenkaart:

Geen
Geen bijzondere regelgeving van toepassing

Binnenwater vervoer (ADNR)
ADNR, klasse, item:
Gevaarsidentificatienummer:
Juiste verzendnaam:
Transportgevarenkaart:

Geen bijzondere regelgeving van toepassing
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Zee (IDMG)
IDMG-klasse:
Verpakkingsgroep:
Gevaarsetiket:
Juiste verzendnaam:
Marine pollutant:
EMS-nummer:
MFAG-nummer:
Lucht (ICAO/IATA)
ICAO/IATA klasse:
Passagiersvliegtuig
Verpakkingsinstructie:
Maximale hoeveelheid:
Vrachtvliegtuig
Verpakkingsinstructie:
Maximale hoeveelheid:
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Geen bijzondere regelgeving van toepassing

UC
TS

Geen bijzondere regelgeving van toepassing

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE.
Productnaam
Gevaarssymbool
Waarschuwingszinnen
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: SUN Poeder
: IRRITEREND voor de ogen
:
R36 Irriterend voor de ogen
S2 buiten bereik van kinderen houden
S25 vermijd contact met de ogen
S26 In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen
met overvloedig water
S46 In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen
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en verpakking of etiket tonen
: Was- en reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen houden
Product uitsluitend gebruiken in vaatwassers.
:

Veiligheidsaanbevelingen
Namen op het etiket

©

SUN Poeder.

16 OVERIGE INFORMATIE.
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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
de doeleinden die de fabrikant aangeeft. Het Unilever Safety and Environmental Assurance Centre
(SEAC), één van de meest vooraanstaande toxicologische laboratoria in Europa, heeft bevestigd dat dit
product veilig te gebruiken is, mits gehanteerd overeenkomstig de richtlijnen op het etiket.
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De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig
regelmatig herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede zorg te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor
het gebruik van het product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidblad, zonodig in
aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.
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Uitgifte datum
Historie

:
:

Opgesteld door

:

BV
BA

2 januari 2003
Uitgave in overeenstemming met het Veiligheidsinformatiebladenbesluit
WMS volgens 2001/58/EG
H.S.Kielman
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