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

BIOHY Polsterreiniger

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:

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

Verdere aanwijzingen

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Het 

product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffenden nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt . geen 

bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

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

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

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

GHS-classificatie

1 - < 5 %33939-64-9 Alkylethercarbonsäure, Natrium Salz

Eye Irrit. 2; H319

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

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

5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen. <5% fosfaten. Verdere informatie: parfums, 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,Benzisothiazolinone.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Slachtoffer uit de gevarenzone brengen. 

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

tonen).

Algemeen advies

Voor frisse lucht zorgen. 

Slachtoffer uit de gevarenzone brengen.

Bij inademing

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water. 

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

In geval van huidirritatie arts raadplegen.

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

Geen gegevens beschikbaar

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

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Watersproeistraal / alcoholbestendig schuim  / Kooldioxide (CO2) / Droogblusmiddel / Bluspoeder 

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

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

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

Kooldioxide (CO2). 

Koolmonoxide. 

stikstofoxide (NOx).

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. 

Chemisch beschermingspak dragen. 

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. 

DIN-/EN-normen: DIN EN 469

5.3. Advies voor brandweerlieden
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Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom 

terechtkomen. 

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Bijkomend advies

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met de ogen vermijden. 

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het produkt.

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. 

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. 

Niet in de riolering of open wateren lozen. 

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

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

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veilige verwerking: zie rubriek 7 

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

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

Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen.

Bijkomend advies

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

Tot nu toe werden er geen nationale grenswaarden vastgelegd.

Bijkomend advies voor grenswaarden

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor voldoende ventilatie zorgen. 

Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. 

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de 

werkplek gegarandeerd worden.

Passende technische maatregelen

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

Hygiënische maatregelen

Oogbescherming: niet vereist.

Bescherming van de ogen/het gezicht
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DIN-/EN-normen: EN ISO 374 

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkautschuk).

Doordringtijd (maximale draagduur): 480 min. 

dikte van het handschoenenmateriaal : 0,11 mm

Bescherming van de handen

Draag geschikte beschermende kleding. (EN 368).

Bescherming van de huid

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

nodig.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

Beheersing van milieublootstelling

wit

vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

pH (bij 20 °C): 9

Toestandsveranderingen

> 100 °CBeginkookpunt en kooktraject:

niet van toepassingPourpoint:

niet van toepassing:

> 100 °CVlampunt:

Ontvlambaarheid

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

niet Ontplofbaar.

Ontploffingseigenschappen

niet van toepassingOnderste ontploffingsgrens:

niet van toepassingBovenste ontploffingsgrens:

niet van toepassingOntstekingstemperatuur:

Zelfontbrandingstemperatuur

niet van toepassingvast:

niet van toepassinggas:

niet van toepassingOntledingstemperatuur:

niet oxiderend.

Oxiderende eigenschappen

Dampspanning: niet van toepassing

Dampspanning: niet van toepassing

Dichtheid: 1,013 g/cm³

Bulkdichtheid: niet van toepassing

Wateroplosbaarheid: gemakkelijk oplosbaar

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

niet bepaald

niet van toepassingVerdelingscoëfficiënt:

Viscositeit / dynamisch: niet van toepassing
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Viscositeit / kinematisch: niet van toepassing

Uitlooptijdteit: niet van toepassing

Dampdichtheid: niet van toepassing

Verdampingssnelheid: niet van toepassing

niet van toepassingOplosmiddel separatie-test:

niet van toepassingOplosmiddel-gehalte:

9.2. Overige informatie

niet van toepassingVaststofgehalte:

niet ontbrandbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

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

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

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

Huidirritaties: zwak irriterend. 

Oogirritatie: zwak irriterend.

Irritatie en corrosiviteit

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

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

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.

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
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Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Voorkom lozing in het milieu.

Bijkomend advies

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)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.5. Milieugevaren

NeeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

RUBRIEK 15: Regelgeving

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

EU-voorschriften

< 3%2010/75/EU (VOC):

< 3%2004/42/EG (VOC):

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 heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
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H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

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)

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens 

overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de 

veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en 

afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product 

met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op 

het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Andere gegevens

(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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