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Samenstellingsdatum: 01.03.2018

Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Produktnaam: ETIKETTENLÖSER 200ML

Productcode: KF18620

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik produkt: Voorbereidings- en reinigingsproducten Gebruik consumeren 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel (in geval van nood): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (CLP): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Negatieve effecten: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of 

duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. 

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:  

Gevarenaanduidingen: H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevarenpictogrammen: GHS02: Vlam

GHS07: Uitroepteken

GHS09: Milieu

[vervolgd..]

Selectieve Organische Giftigheid SE 3: H336; Giftigheid voor waterorganismen met langlopende 

gevolgen 2: H411; Ogenirritatie 2: H319; Flamable Aerosol 1: H222; Huidirritatie 2: H315; -: H229

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249
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+32 9 380 8248

Ontvlambare Aerosol
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Signaalwoorden: Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 

°C/122 °F.

2.3. Andere gevaren

Overige gevaren: Zelfs na gebruik en tot volledige verdamping van de ontvlambare componenten is er nog 

steeds een gevaar van vorming van een explosief stoom-luchtmengsel. 

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke ingrediënten:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Indeling (CLP) Procent

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAAN-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Bevat: > = 30% alifatische koolwaterstoffen, parfums (Citral).

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Verontreinigde kleding uittrekken en 

wassen voor hergebruik. Raadpleeg een arts in geval van huidirritatie. 

Kontact met ogen: Na contact met de ogen, spoelen met water met de oogleden voldoende lang 

openstaan en onmiddellijk contact opnemen met een oogarts. 

[vervolgd..]

KOOLWATERSTOF, C6-C7, H-ALKEEN, ISOALKEEN, CYCLISCHE, <5% H-HEXANE

Huidirritatie 2: H315; Selectieve Organische Giftigheid SE 
3: H336; Giftigheid bij aspiratie 1: Н304; Giftigheid voor 
waterorganismen met langlopende gevolgen 2: H411; 
Ontvlambare vloeistof 2: H225

Ontvlambare vloeistof 2: H225; Ogenirritatie 2: H319; 

Selectieve Organische Giftigheid SE 3: H336

KOLENDIOXIDE

Perslucht : H280

Perslucht : H280

alifatische koolwaterstof, geurstof (citral)
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Inslikken: Let op het risico van aspiratie als braken optreedt. Indien de patiënt bij het bewustzijn is 

dient men hem/haar onmiddellijk een halve liter water te laten drinken. Zo spoedig 

mogelijk naar ziekenhuis brengen. 

Inademen: Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. In 

geval van twijfel of wanneer de symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Als niet 

ademen kunstmatige beademing geven. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kontact met huid: Veroorzaakt huidirritatie. 

Kontact met ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inslikken: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke/spec. behandeling: Houdt ten minste 48 uur onder medisch toezicht. Behandel symptomatisch. 

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Koolstofdioxide. Droog chemisch poeder. Tegen alcohol bestand schuim. Geen water 

gebruiken. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Blootstellingsgevaren: Ontvlambaar. Vormt een explosief lucht-damp mengsel. 

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om 

aanraking met huid en ogen te vermijden. 

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Verwijder alle ontstekingsbronnen. Zorg voor voldoende ventilatie. Gas / rook / damp / 

spray niet inademen. Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Draag persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Explosiegevaar. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container 

overpompen en op een gepaste manier afvoeren. 

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB. Veilig gebruik: zie 

paragraaf 7 

[vervolgd..]
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Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hanteringsvereisten: Advies voor veilig hanteren

Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Zorg dat er mechanische ventilatie 

in het gebied is. Gas / dampen / spray niet inademen. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - niet roken. Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Spuit niet op open vuur of gloeiend materiaal. Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen 

aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. 

Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet samen opslaan met: Radioactieve stoffen. 

Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen. Verwijderd houden van eten, drinken en 

dierenvoer. 

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Voorbereidings- en reinigingsproducten 

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Gevaarlijke ingrediënten:

PROPAAN-2-OL

Respirabel stofGrenswaarden voor blootstelling:

 TWA 8 uur KBL 15 min TWA 8 uur KBL 15 min

NL 650 mg/m3   -   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Geen gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Gas / rook / damp / spray niet 

inademen. 

Bescherming van ademhaling: Ademhalingsbescherming vereist in geval van:

kritische waarde overschrijden

onvoldoende ventilatie. Korte termijn filterapparaat: Filter A / P2 

Bescherming van de handen: Bij het omgaan met chemische stoffen moeten beschermende handschoenen worden 

gedragen met het CE-label inclusief de vier controlecijfers. De kwaliteit van de 

[vervolgd..]

CARBONDIOXID
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chemicalienbestendige handschoenen moet worden gekozen in functie van de 

specifieke concentratie op de werkplek en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Geschikt 

materiaal: NBR (Nitrilrubber) (0,4 mm), KFM (fluorrubber) (0,7 mm), Doorbraaktijd 

(maximale draagtijd):> 480 min Aangezien het product een voorbereiding is, raadpleegt 

u de handschoenenfabrikant voor de exacte doorbraaktijd. 

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril. Geschikte oogbescherming: Bril met zijbescherming DIN EN 166 

Bescherming van de huid: Draag antistatische schoenen en kleding. 

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Vloeistof 

Kleur: helder 

Geur: zoals: citroen 

Verdampingssnelheid: niet bepaald 

Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria) 

Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar 

Kookpunt/bereik°C: >65 Smeltpunt/bereik°C Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid %: lager: Niet van toepassing. bovenste: Niet van toepassing.

Vlampunt °C <0 Scheid.coëff. n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar.

Zelfontvlambaarheid °C: Niet van toepassing. Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar.

Relatieve dichtheid: 0.707 g/cm3 pH: Niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar.

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Ontvlambaar, ontstekingsgevaar. 

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van warmtebronnen (bijv. Hete oppervlakken), vonken en open vuur. 

Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Geen gegevens beschikbaar. 

[vervolgd..]
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprod: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gevaarlijke ingrediënten:

PROPAAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Relevante gevaren voor stof:

Gevaar Route Basis

Huidcorrosie/-irritatie DRM Gevaarlijk: berekend

Ernstig oogletsel/oogirritatie OPT Gevaarlijk: berekend

STOT bij eenmalige blootstelling   - Gevaarlijk: berekend

Symptomen / blootstellingsroutes

Kontact met huid: Veroorzaakt huidirritatie. 

Kontact met ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inslikken: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ekotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak: Het product is niet getest. 

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Het product is niet getest. 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Het product is niet getest. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar. 

[vervolgd..]
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Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: Advies over verwijdering

Niet in oppervlaktewater of afvoeren laten komen. Verwijder afval volgens de geldende 

wetgeving. AFVALSTOFFEN DIE NIET ANDERS IN DE LIJST ZIJN AANGEGEVEN; 

gassen in drukhouders en afgedankte chemicalien; gassen in drukhouders (inclusief 

halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten. Ingedeeld als gevaarlijk afval. 

EAC code: 160504

Verwijderen van verpakking: Niet-verontreinigde verpakkingen kunnen worden gerecycled. Behandel verontreinigde 

verpakkingen op dezelfde manier als de stof zelf. 

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale 

voorschriften met betrekking tot verwijdering. 

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

UN Nr: UN 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam: AEROSOLS

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Transportklasse: 2

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Ja Mariene verontreiniging: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen: Waarschuwing: ontvlambare gassen 

Tunnelcode: D

Transportcategorie: 2

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Bulktransport: niet toepasbaar 

Rubriek 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Specifieke voorschriften: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Informatie volgens 2012/18 / EU: E2 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (SEVESO III):

Aanvullende informatie: P3b Aanvullende informatie:

volgen: 850/2004 / EG, 79/117 / EEG, 689/2008 / EG, 2008/47 / EG Verordening (EG) nr. 

[vervolgd..]
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648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 

detergentia. Nationale wettelijke informatie

Arbeidsbeperkingen:

Houd u aan de beperkingen op de werkgelegenheid voor jongeren volgens de 'richtlijn 

jeugdbescherming' (94/33 / EG). 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of 

het mengsel. 

Rubriek 16: Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende 

Verordening (EU) 2015/830

*Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd.

Zinnen van deel 2 / 3: H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Wettelijke ontkenning: Bovenstaande informatie beschrijft uitsluitend de veiligheidseisen van het product en is 

gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie kan niet worden overgedragen naar 

andere producten. In het geval van het mengen van het product met andere producten of 

in het geval van verwerking, is de informatie op dit veiligheidsinformatieblad niet 

noodzakelijkerwijs geldig voor het ni De informatie kan niet worden overgedragen naar 

andere producten. In het geval van het mengen van het product met andere producten of 

in het geval van verwerking, is de informatie op dit veiligheidsinformatieblad niet 

noodzakelijkerwijs geldig voor het ni 

[laatste pagina]

de nieuwe samengesteld materiaal.


