
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad
HGH GmbH

BIOHY Laminatreiniger

Datum van herziening: 12.10.2020 Pagina 1 van 6

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

BIOHY Laminatreiniger

1.1. Productidentificatie

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

Gebruik van de stof of het mengsel

Reinigingsmiddel

Er is geen informatie beschikbaar.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

HGH GmbHFirma:

Weg: Salinenstr. 117

Plaats: D-55543 Bad Kreuznach

Telefoon: Telefax:0671 / 483 254 73 0671 / 895 484 95

info@biohy-reiniger.deE-mail:

+49(0)160-922508721.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu 

te voorkomen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

EUH208 Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 

2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
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Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-classificatie

< 5 %67-63-0 propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

200-661-7 603-117-00-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

1 - < 5 %97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

307-055-2 01-2119489924-20

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr. EG-Nr.

Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren

97489-15-1 307-055-2 1 - < 5 %Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100   Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100   Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15

Bijkomend advies

labelling van de inhoudsstoffen conform verordening EG nr . 648/2004: 

< 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen , polycarboxylaten . Verdere informatie: parfums 

(BUTYLPHENYL

METHYLPROPIONAL), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Voor frisse lucht zorgen. 

Slachtoffer uit de gevarenzone brengen.

Bij inademing

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water.

Bij aanraking met de huid

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

Bij aanraking met de ogen

GEEN braken opwekken. 

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket 

tonen).

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

keine Daten vorhanden

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

Symptomatisch behandeln.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Het product is niet brandbaar.

Geschikte blusmiddelen

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

In geval van brand kan ontstaan: 
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Gassen/dampen, schadelijk. 

Gassen/dampen, irriterend.

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.

Bijkomend advies

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het produkt.

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Advies voor veilig hanteren

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

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

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 

Alleen in originele vaten opslaan.

Eisen aan opslagruimten en vaten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur2502-Propanol67-63-0 650 Privaat

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Hygiënische maatregelen

Oogbescherming: niet vereist.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Handbescherming: niet vereist.

Bescherming van de handen

Lichaamsbescherming: niet vereist.

Bescherming van de huid
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Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet 

nodig.

Bescherming van de ademhalingsorganen

groen

vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

naar: citroen.Geur:

pH (bij 20 °C): 8,5

Toestandsveranderingen

100 °CBeginkookpunt en kooktraject:

Ontvlambaarheid

niet ontbrandbaarvast:

niet Ontplofbaar.

Ontploffingseigenschappen

niet oxiderend.

Oxiderende eigenschappen

Dichtheid (bij 20 °C): 1,01 g/cm³

9.2. Overige informatie

niet ontbrandbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

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

StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

67-63-0 propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

ratLD50 4570 

mg/kg
MSDSoraal

rabbitLD50 > 2000- 

13400 mg/kg
MSDSdermaal

inademing (4 h) damp LC50 30 mg/l rat MSDS

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

ATE 500 

mg/kg
oraal

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

Irritatie en corrosiviteit
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Overgevoeligheidseffecten

Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan 

een allergische reactie veroorzaken.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

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

STOT bij eenmalige blootstelling

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

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

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

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

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxische effekten

CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol67-63-0

Acute toxiciteit voor 

vissen
96 h 48 hLC50 >100 

mg/l
Leuciscus idus

Acute algentoxiciteit 72 h MSDSErC50 >100 

mg/l

Scenedesmus 

subspicatus

Acute crustaceatoxiteit 48 h MSDSEC50 >100 

mg/l
Daphnia magna

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts97489-15-1

Acute crustaceatoxiteit 48 hEC50 9,81 

mg/l
Daphnia magna OOECD 202

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stof in dit mengsel voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 

vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

CAS-Nr. Stofnaam

BronWaardeMethode d

Beoordeling

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts97489-15-1

     OECD 301 B aerobic 78 % 28 MSDS

     Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

     OECD 301 E 89 % 28 MSDS

     Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

     OECD 303 A aerobic 96,2 34 MSDS

     Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12.3. Bioaccumulatie

keine Daten vorhanden

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

67-63-0 0,05propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

keine Daten vorhanden

12.4. Mobiliteit in de bodem
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

De toewijzing van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen moet overeenkomstig EAKV-branchen- en 

processpecifiek doorgevoerd worden.

Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU-voorschriften

Bijkomend advies

veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informatie over nationale regelgeving

1 - zwak waterbedreigendWaterbedreigingsklasse (D):

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208 Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 

2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende 

gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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