
Bladzijde: 1/4
- P R O D U K T   I N F O R M A T I E -

volgens blad met veiligheidsgegevens
Publikatiedatum: 28.05.2010 Herziening van: 28.05.2010

DR

* 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

· Informatie over het produkt

· Handelsnaam: Baktolin® basic pure

· SAP-Code: NL R10432
· Netherlands . 
· Toepassing van de stof / van de bereiding Huidreinigingsmiddel

· Fabrikant/leverancier:
BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27
D-22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

PAUL HARTMANN B.V.
Kerkenbos 11-03d
NL-6500 AA  Nijmegen
Niederlande

· inlichtingengevende sector:
. 
eddy.verharen@hartmann.info

· Inlichtingen in noodsituatie (uitsluitend voor professionele hulpverleners):
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Rijksinstituut voor Volksgeszondheid en Milieu
Postbus 1, NL-3720 BA Bilthoven
24h-Tel.: +31 30 - 274 88 88

2 Identificatie van de gevaren

· gevaaromschrijving: Vervalt.
· speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Vervalt.
· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur
en van de onderneming.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen: Vervalt.
· aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
· na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.
· Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
· Na inslikken: GEEN braken opwekken.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.
(Vervolg op blz. 2)
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· speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Procedure voor het reinigen/opnemen: Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

7 Hantering en opslag

· Handling:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemikaliën zijn in acht te nemen.

* 9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens

Vorm: vloeibaar
Kleur: kleurloos
Reuk: niet karakteristiek

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald
Kookpunt/kookpuntbereik: niet bepaald

· Vlampunt: > 100°C

· Zelfonsteking: het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend

· Ontploffingsgevaar: het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk

· Dichtheid bij 20°C: 1,040 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

· pH-waarde bij 20°C: 5,5
(Vervolg op blz. 3)
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· Viscositeit
dynamisch bij 20°C: 2500 mPas (Brookfield DVII+, RV3)

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
· te vermijden stoffen:
· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke ontledingsprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit:
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Geen prikkelend effect.
· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
· Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor
toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring
en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

* 12 Ecologische informatie

· Verdere ecologische informatie: - 

* 13 Instructies voor verwijdering

· Produkt:
· Aanbeveling:

Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.
Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water verdund en weggespoeld worden. Grotere
hoeveelheden moeten volgens de plaatselijk officiële voorschriften verwerkt worden.

· Europese afvalcatalogus
07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen

16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval
18 01 07 niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: De verpakking dient volgens de verpakkingsverordening verwijderd te worden
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):
· ADR/GGVS/E klasse: - 

(Vervolg op blz. 4)
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· Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-klasse: - 

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

* 15 Wettelijk verplichte informatie

· Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
Als drug / cosmetica-middel is het produkt niet onderworpen aan de bepalingen van de ChemG
(chemicaliënwetgeving) en de GefStoffV. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen evenwel getroffen te
worden.

· Waterbezwaarlijkheid: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B

16 Overige informatie
De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
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