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Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de 

registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) - 

BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN 

RUBRIEK 1: identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap 

1.1. Productidentificatie 

PRODUCTNAAM: ASIN - B072NCHQK1, B09KL3KZZN, B09KKTDN3P, B071GY2RFT, B07F7B6TH6, B07F7WV2F5, 

B07BHLXBL4, B0721QS2PB, B07BHN3PH9, B07F8S9P7H, B07KWTJR2P 

CAS Nº: 144-55-8 

EC Nº: 205-633-8 

REACH Nº: 01-2119457606-32-XXXX 

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

Productgebruik: Bestemd voor huishoudelijke en industriële toepassingen. Uitstekende reiniger en 

geurneutralisator. 

Niet aanbevolen gebruik: Niet bekend. 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Bedrijfsnaam: Nortem Chem S.A. 

Adres: C/ Alexander Humboldt Nº12, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz. 

Telefoonnummer: 0034 856 925 095 

E-mail: elpuerto@nortemchem.com 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Telefoon voor noodgevallen: 0034 856 925 095 

Openingstijden (maandag tot vrijdag): 09:00 tot 18:00 uur. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel   

De stof is niet geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

2.2. Etiketteringselementen 

Niet van toepassing. 

2.3. Andere gevaren 

PBT: Deze stof is niet geïdentificeerd als een PBT-stof. 

vPvB: Deze stof is niet geïdentificeerd als een vPvB-stof. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

 Niet van toepassing. 

3.2. Mengsels 

               Niet van toepassing.  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen advies: Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. 

Bij inademing: In de frisse lucht brengen. Als de symptomen aanhouden, bel dan een arts. 

Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Als de oogirritatie aanhoudt, 

raadpleeg dan een specialist. 

Na huidcontact: Wassen met water en zeep. 

Na het inslikken: Spoel de mond met water. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

 Niet van toepassing. 

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Niet van toepassing. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de 

omgeving. Het product brandt niet uit zichzelf. 

Ongeschikte blusmiddelen: Niet van toepassing. 

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

Specifieke gevaren: No combustible.  

Specifieke brandbestrijdingsgevaren: Niet van toepassing.  

5.3. Advies voor brandweerlieden 

 Advies voor het personeel: Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Otros datos: Niet van toepassing.  

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Stofvorming vermijden. Inademing van stof vermijden. 
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6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

 Voorzorgsmaatregelen: Vermijd het lozen van grote hoeveelheden via de afvoer. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

 Opruimprocedure: ruim het gemorste product met de hand op, door vegen of stofzuigen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

 Zie secties 8 en 13 van dit veiligheidsinformatieblad. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Advies voor veilig gebruik: Vermijd contact met de ogen. Inademing vermijden. 

Advies om het ontstaan van nieuwe gevaren voor de gezondheid en het milieu te voorkomen: Niet van 

toepassing. Geen speciale gezondheids- en milieurisico's. 

Advies inzake algemene hygiënische maatregelen: Handen wassen na elk gebruik. Vermijd contact met de 

ogen. 

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

 Opslagcondities: Bewaren in de originele verpakking op een koele, droge plaats uit de buurt van licht. 

 Voorwaarden voor opslag in combinatie: Verwijderd houden van sterke zuren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Specifiek gebruik: Bestemd voor huishoudelijke en industriële toepassingen. Uitstekende reiniger en 

geurneutralisator. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: Niet van toepassing. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: Zorgen voor een goede afzuiging en opvang van stof op machines. 

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Bescherming van de ademhalingswegen: Gebruik alleen ademhalingsbescherming die voldoet aan de internationale 

normen. Ademhalingstoestel met dampfilter (EN 141). Filter type P2. 

  Bescherming van de ogen/het gezicht: Veiligheidsbril. 

  Bescherming van de huid: 

Bescherming van de handen: Gebruik geschikte handschoenen. 

 Beheersing van milieublootstelling:  

  Verwijderen in overeenstemming met plaatselijke en nationale voorschriften. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand Dust 

Kleur Wit 

Geur Geurloos 

pH  8.4 (25 °C) 

Smeltpunt/vriespunt >500 °C 

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject >50 °C 

Vlampunt N/T 

Ontvlambaarheid Geen zwelling 

Onderste en bovenste explosiegrens N/T 

Dampspanning N/T 

Relatieve dampdichtheid - 

Dichtheid en/of relatieve dichtheid ≥ 2.21 - ≤ 2.23 g/cm3 (20 ᵒC) 

Oplosbaarheid  93.4 – 108.8 g/L  

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) - 

Zelfontbrandingstemperatuur N/T 

Ontledingstemperatuur Ontbindt niet 

Kinematische viscositeit - 

Deeltjeskenmerken Dust 

* N/T: Niet van toepassing. 

9.2. Overige informatie 

 Niet van toepassing. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit  

10.1. Reactiviteit 

 Geen ontleding onder de vermelde opslagcondities. 

10.2. Chemische stabiliteit 

 Stabiel onder aanbevolen opslagcondities. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

 Geen bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

 Te vermijden omstandigheden: Vochtigheid en warmte kunnen het product doen aankoeken. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Onverenigbaar met sterke zuren. Vermijd vochtigheid. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen ontleding onder de vermelde opslagcondities. 
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RUBRIEK 11: RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

 Gevarenklasse die op dit product van toepassing is: Niet van toepassing. 

 Acute toxiciteit:  Oraal (rat): LD50 = 4000 mg/Kg 

    Inademing (rat): LC50 > 4,74 mg/l 

Dermaal (rat): Onderzoek niet nodig om wetenschappelijke redenen. 

 Huidcorrosie/irritatie: Geen huidirritatie (konijn). 

 Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet-irriterend voor de ogen (konijn). 

 Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: Onderzoeken niet vereist om wetenschappelijke redenen. 

Mutageniteit in geslachtscellen: Wordt niet als mutageen beschouwd. 

Carcinogeniteit: Wordt niet als carcinogeen beschouwd. 

Giftigheid voor de voortplanting: Wordt niet als giftig voor de voortplanting beschouwd. 

 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - eenmalige blootstelling: Niet van toepassing. 

 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - herhaalde blootstelling: Niet van toepassing. 

 Aspiratiegevaar: Niet van toepassing. 

RUBRIEK 12: RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Schaaldieren, Daphnia magna, EC50, 48 uur, 4100 mg/l.  

Schaaldieren, Daphnia magna, NOEC, 48 uur, 3100 mg/l.  

Vis, Lepomis macrochirus, LC50, 96 uur, 7100 mg/l.  

Vis, Lepomis macrochirus, NOEC, 96 uur, 5200 mg/l. 

Vis, Oncorhynchus mykiss, NOEC, 96 uur, 2300 mg/l. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

De methoden voor de bepaling van de biologische afbreekbaarheid zijn niet van toepassing op anorganische 

stoffen. 

12.3. Bioaccumulatie 

 Geen bioaccumulatie verwacht. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

 Niet van toepassing. Anorganische verbinding. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

 Dit product wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend of toxisch (PBT). 
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Dit product wordt niet beschouwd als zeer persistent of zeer bioaccumulerend (zPzB). 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

 Dit product wordt niet beschouwd als hormoonontregelend.. 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Indien de juiste beheersvoorwaarden worden gehandhaafd, zijn er geen ecologische problemen te 

verwachten. 

RUBRIEK 13: RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Behandeling van productresten: Verwijderen in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.  

Behandeling van verpakkingsafval: Verontreinigde containers op passende wijze legen. Kan worden gerecycled 

als kunststof na passende reiniging (spoel de container met water). 

*Geen speciale voorzorgsmaatregelen. 

RUBRIEK 14: RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Ongevaarlijke goederen voor ADR, RID, ADN, IMDG en ICAO volgens de modelreglementen van de VN. 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

 Niet van toepassingble. 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

 Niet van toepassingble. 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassingble.  

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassingble. 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassingble. 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

 Niet van toepassingble. 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassingble. 
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RUBRIEK 15: RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

• Het veiligheidsinformatieblad voldoet aan Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 

• Het op de markt gebrachte product voldoet aan Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels - CLP. 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

 Niet beschouwd als een gevaarlijke chemische stof. 

RUBRIEK 16: RUBRIEK 16: Overige informatie 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct op de datum waarop het werd 

herzien. De gegeven informatie beschrijft alleen de producten met betrekking tot veiligheidsvoorschriften en 

moet niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie, noch vormt zij een juridische relatie. 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad geldt alleen voor het specifiek genoemde materiaal en is 

mogelijk niet geldig bij gebruik in combinatie met andere producten of in een proces, tenzij in de tekst 

gespecificeerd. 

 

Gevarenklasse Niet van toepassing 

Gevarencategorie Niet van toepassing 

Gevarenaanduidingen Niet van toepassing 

Waarschuwingswoord Niet van toepassing 

Voorzorgsmaatregelen Niet van toepassing 

 


