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

BIOHY Backofenreiniger

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, alkalisch

Ongeschikt materiaal: Aluminium.

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

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel .

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden
kaliumhydroxide; bijtende potas

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel .

Gevarenaanduidingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

Verwerkingsdampen kunnen de ademhalingswegen, huid en ogen irriteren. De stoffen in het mengsel voldoen 

niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

2.3. Andere gevaren
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

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

GHS-classificatie

5-15 %1310-58-3 kaliumhydroxide; bijtende potas

215-181-3 019-002-00-8

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314

< 5 %5064-31-3 trinatriumnitrilotriacetaat

225-768-6 607-620-00-6

Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H351 H302 H319

< 5 %112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonobutylether

203-961-6 603-096-00-8

Eye Irrit. 2; H319

1 - < 5 %68439-46-3 Alcohols, C9-11, ethoxylated

Eye Dam. 1; H318

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

1310-58-3 215-181-3 5-15 %kaliumhydroxide; bijtende potas

Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100   Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5   Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2   

Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2

5064-31-3 225-768-6 < 5 %trinatriumnitrilotriacetaat

Carc. 2; H351: >= 5 - 100

Bijkomend advies

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

< 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen , amfotere oppervlakteactieve stoffen ,kationogene 

oppervlakteactieve stoffen, NTA.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding, ook ondergoed, schoenen en kousen, direct uittrekken. GEEN braken opwekken. 

Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verdunningseffect).

Algemeen advies

Na inhalatie: Breng slachtoffer in frisse lucht. Arts consulteren. Bij ademhalingsklachten zuurstof toedienen. 

Onmiddellijk arts consulteren. In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.

Bij inademing

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water. Lichaam grondig reinigen (douche of bad).

Bij aanraking met de huid

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. 

Aansluitend oogarts consulteren.

Bij aanraking met de ogen
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GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken 

(verdunningseffect). Slachtoffer niet onbewaakt laten.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

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

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Watersproeistraal / Schuim / Kooldioxide (CO2) / Droogblusmiddel / Bluspoeder 

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Geschikte blusmiddelen

Er is geen informatie beschikbaar.

Ongeschikte blusmiddelen

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

Geen gegevens beschikbaar

Chemisch beschermingspak dragen. In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met 

perslucht dragen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.

Bijkomend advies

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de 

riolering of open wateren lozen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Personen in veiligheid brengen. Niet in de 

riolering of open wateren lozen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) 

opnemen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 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

Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende is uitgesloten: huidcontact. 

Oogcontact. inhalatie. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Advies voor veilig hanteren

Alleen in originele vaten opslaan.

Bijkomend advies

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

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op 

een koele, goed geventileerde plaats.

Eisen aan opslagruimten en vaten
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Te vermijden substanties: Zuur. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen ofparaten

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 uur2-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5 50 Publiek

TGG 15 min100 Publiek

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!

Bijkomend advies voor grenswaarden

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. 

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf. 

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 

opnieuw te gebruiken. 

Verwijderd houden van: voedingsmiddelen, voeder  Huidcontact en het inademen van aërosol/dampen van de 

toebereiding moeten vermeden worden.

Hygiënische maatregelen

Geschikte oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril. Bord voor gelaatsbescherming. DIN-/EN-normen: DIN 

EN 165

Bescherming van de ogen/het gezicht

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: DIN-/EN-normen: EN ISO 374

Geschikt materiaal:  NBR (Nitrilkautschuk). 

Doordringtijd (maximale draagduur): 480 min.

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van 

de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich 

over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal 

gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Bescherming van de handen

Passende lichaamsbescherming: Schort. Laarzen. vereiste eigenschappen: vloeistofdicht. loogbestendig.

Bescherming van de huid

Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding Bij juist gebruik en onder normale 

omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig. 

Geschikte ademhalingsapparatuur: geheel-/half/kwartmasker (DIN EN 136/140).

Bescherming van de ademhalingsorganen

lichtgeel

vloeibaarFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
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productspecifiekGeur:

Methode

pH (bij 20 °C): 14

Toestandsveranderingen

ca. 100 °CBeginkookpunt en kooktraject:

n.b.Vlampunt:

niet ontbrandbaarOntvlambaarheid

Dichtheid (bij 20 °C): 1,1 g/cm³

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product ontwikkelt waterstof in een waterige oplossing in contact met metaal. Kan bijtend zijn voor 

metalen.

10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

beschermen tegen: vorst.

10.4. Te vermijden omstandigheden

 Heftige reactie met: Zuur.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

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

Acute toxiciteit

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

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

1310-58-3 kaliumhydroxide; bijtende potas

RatLD50 365 

mg/kg
RTECSoraal

5064-31-3 trinatriumnitrilotriacetaat

ATE 500 

mg/kg
oraal

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonobutylether

RatLD50 5660 

mg/kg
oraal

KonijnLD50 4120 

mg/kg
dermaal

68439-46-3 Alcohols, C9-11, ethoxylated

RatteLD50 > 5000 

mg/kg
oraal

RatteLD50 > 2000 

mg/kg
dermaal

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel .

Irritatie en corrosiviteit

Overgevoeligheidseffecten

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

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.

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

Specifieke werking in de dierproef

Praktische ervaringen

Rangschikking betreffende waarnemingen

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
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CAS-Nr. Stofnaam

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

kaliumhydroxide; bijtende potas1310-58-3

Acute toxiciteit voor 

vissen
96 h IUCLIDLC50 80 mg/l Gambusia affinis

2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonobutylether112-34-5

Acute algentoxiciteit ErC50 > 100 

mg/l
Scenedesmus sp.

Acute crustaceatoxiteit 48 hEC50 > 100 

mg/l
Daphnia magna

Alcohols, C9-11, ethoxylated68439-46-3

Acute toxiciteit voor 

vissen
96 hLC50 >1-10 

mg/l
Fisch

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 >1-10 

mg/l
Algen

Acute crustaceatoxiteit 48 hEC50 >1-10 

mg/l
Daphnia magna

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 

vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze 

bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen 

beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

112-34-5 0,56 (25°C)2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonobutylether

Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Het product zonder voorbehandeling niet in wateren lozen.

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)

14.1. VN-nummer: UN 1814
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KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (kaliloog)14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

814.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 8

Classificatiecode: C5

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

Transportcategorie: 2

80Gevarencode:

Code tunnelbeperking: E

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 1814

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (kaliloog)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 8

14.4. Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 8

C5Classificatiecode:

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1814

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 8

14.4. Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 8

-Bijzondere Bepalingen:

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

EmS: F-A, S-B

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: UN 1814
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POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

814.3. Transportgevarenklasse(n):

II14.4. Verpakkingsgroep:

Etiketten: 8

Bijzondere Bepalingen: A3 A803

Beperkte hoeveelheid (LQ) 

Passenger:

0.5 L

Y840Passenger LQ:

Toegelaten hoeveelheid: E2

851IATA-Packing instruction - Passenger:

1 LIATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

855IATA-Packing instruction - Cargo:

30 LIATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

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

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 55

< 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

2 - waterbedreigendWaterbedreigingsklasse (D):

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel .

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

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 

Andere gegevens
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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.

(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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