
VEILIGHEIDS – INFORMATIEBLAD VOLGENS 91/155/EEG 

 
Het besluit van 29 april 1993 tot vaststelling van nieuwe regels inzake het verstrekken van 

veiligheidsinformatiebladen aan beroepsmatige gebruikers van gevaarlijke stoffen en preparaten. 

(Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen) 

 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE VENNOOTSCHAP. 
 

Identificatie van het product:     GROENREINIGER 

 

Identificatie van de vennootschap/onderneming: 

ETS-EUROPE 

DOGGENHOUTSRAAT 3 

2520 RANST 

BELGIUM 

03-2272858 TEL 

Antigifcentrum 070/245245 

 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN. 
 

- Alkyldimethylbenzylammoniumcloride    CAS-nr:      -              3-5%    C    R22-34 

- Isopropylalcohol                                        CAS-nr:   67-63-0      3-5%    F    R11 

- Hulpstoffen 

 

3. RISICO’S 

 
       Een irriterend product 

 

 

4. EERSTE HULPMAATREGELEN. 
 

Bij inhalatie: frisse lucht laten ademen. 

Bij contact met huid: spoelen met veel water. 

Bij contact met de ogen: spoelen met veel water en een arts consulteren. 

Bij inslikken: mond spoelen met zeer veel water en een arts consulteren. 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN. 

 
Geschikte blusmiddelen: alle algemene blusmiddelen. 

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt worden: geen 

Speciale blootstellingsrisico’s die veroorzaakt worden door het product zelf, de verbrandingsproducten 

of de vrijkomende gassen: geen 

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: geen 
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6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT. 

 
Persoonlijke maatregelen: dragen van handschoenen. 

Milieu voorzorgsmaatregelen: niet onverdund in riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

Reinigingsmethoden / opname: het gemorste product opnemen met absorberend materiaal zoals: 

zagemeel, zand of anderen, het resterende met veel water wegspoelen. 

 

7. HANTERING EN OPSLAG. 

 
Hantering: niet van toepassing 

Opslag: vorstvrij 

Verpakken in plastieken of metalen verpakking met verzegelbare dop. 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN 

BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING. 
 

Informatie over technische installaties: n.v.t. 

Maximale concentratiewaarden ter plaatse:  

 CAS-nr: Alkyldimethylbenzylammoniumcloride   MAK –waarde: niet vastgesteld 

 CAS-nr: Isopropylalcohol   67-63-0                        MAK –waarde: 250 ml/m³ 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: dragen van handschoenen. 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN. 

 
Fysische toestand    vloeistof 

Kleur     - 

Geur     - 

Kookpunt     100 °C 

Smeltpunt     n.v.t. 

pH      7,87 

Dampspanning/20°C   n.v.t. 

Relatieve dichtheid/20°C   1,008 

Oplosbaarheid    volledig in water 

Viscositeit, kinematische   8 cp 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT. 

 
Te vermijden omstandigheden: n.v.t. 

Te vermijden substanties: n.v.t. 
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11.  TOXICOLOGISCH INFORMATIE. 
 

Niet gekend voor het preparaat 

Op basis van de samenstelling van het product zijn volgende ecologische gegevens te verwachten. 

 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE. 
 

Biologische afbreekbaarheid: op basis van samenstelling van het product te verwachten biologische 

afbreekbaarheid: > 90% 

 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING. 
 

Afvalverwijdering: Afvoeren via olie/waterafscheider en volgens wettelijk voorschrift. 

Gecontamineerde verpakking: afvoeren volgens voorschrift. 

Het gemorste product met een geschikt materiaal absorberen en afvoeren, laatste residu wegspoelen met 

veel water. 

 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER. 

 
Landtransport: ADR/RID : n.v.t. 

 

 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE. 
 

Indeling en kenmerken naar het besluit van 29 april 1993 tot vaststelling van nieuwe regels inzake het 

verstrekken van veiligheidsinformatiebladen aan beroepsmatige gebruikers van gevaarlijke stoffen en 

preparaten. (Veiligheidsinformatiebladen besluit Wet milieugevaarlijke stoffen) 

Gevaarsymbolen: Xi irriterend 

Bestanddelen, die gekentekend moeten worden: 

R-regels: R36/37/38 : irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 

S-regels: S2: Buiten het bereik van kinderen bewaren. 

               S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

 

16. OVERIGE INFORMATIE. 
 

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het 

geconcentreerd product.  In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is er 

derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied. 

 

 

 

 


