Veiligheidsinformatieblad SELLACQ-Holland B.V.
Artikelomschrijving:
Artikelcode:

Basis Zeepkorrels Cocobrite 9240
1148

1. Identificatie van het product en de leverancier
Identificatie stof of preparaat
Productnaam:
Basis Zeepkorrel Prisavon 9242
Productcode:
1148
Gebruik:
Product voor vervaardigen van zeep
Identificatie leverancier
Bedrijf:
Sellacq-Holland B.V.
Nipkowweg 11
8501 XH Joure
Nederland
Tel. +31 (0)513-499657
Fax +31 (0)513-499757
e-mail: info@sellacq-holland.nl
website: www.sellacq-holland.nl
kvk inschrijfnummer: 02327373
BTW-nummer: NL 8160.02.964.B01
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
CAS nummer:
Niet bepaald
EINECS nummer:
Niet bepaald
CE nummer:
Niet bepaald
Bestanddelen
De gedetailleerde compositie is bedrijfsgeheim
Naam bestanddeel
%
EINECS nr. CAS nr.
Classificatie
..

..

..

..

..

..
3. Risico’s
Gevarensymbolen
Niet bepaald
R-zinnen
R36/37/38

..

..

..

..

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en
de huid
Milieu
Bij knoeien kan de bodem, het grond- en oppervlaktewater vervuilt worden
TAH (totaal aanwezige hoeveelheden)
TAH
Niet bepaald
4. Eerste Hulp
Bij inslikken
Spoel mond met water. Drink tenminste 0,25 l water
of melk ter verdunning. Niet laten braken.
Bij inademing
In frisse lucht laten rusten
Bij huidcontact
Verwijder de besmette kleding. Was de besmette
huid met voldoende water en zeep
Bij oogcontact
Spoel met ruime hoeveelheid water voor tenminste
10 minuten
* Bij twijfel, raadpleeg een arts.
5. Brandbestrijding
Blusmiddelen
Koolstofdioxide, droog poeder, schuim, gebruik
geen water direct op het brandende materiaal
Verbrandingsproducten Niet bepaald
6. Maatregelen bij lekkage
Persoonlijk
Vermijd inademing, een mondkapje is aangeraden
Milieu
Houd het product gescheiden van afvoerbuizen,
grondwater, oppervlakte water en grond
Schoonmaakmethode
Vast: opvegen en in afvalvaten of plastic zakken
scheppen
Vloeibaar: opnemen in zand, aarde of vergelijkbaar
absorptiemiddel.
Het verontreinigde gebied schoonspoelen met
water en reinigingsmiddel
7. Opslag en hantering
Opslag
Opslaan in oorspronkelijke verpakking
Hantering
Geen specifieke aanbevelingen, voorkom
verspreiding van stof en oogcontact.
8. Persoonlijke bescherming
Adembescherming
Zorg voor goede ventilatie, en/ of mondkapje
Handbescherming
Draag geschikte handschoenen
Oogbescherming
Draag een beschermende bril
Huidbescherming
Draag beschermende kleding

9. Fysieke en chemische eigenschappen
Fysieke toestand
vast
Kleur
wit
Geur
zwak
Dichtheid
10,1 % (in water)
pH-waarde
Niet bepaald
Viscositeit
Niet bepaald
Dampdichtheid
Niet bepaald
Verdampingssnelheid
Niet bepaald
Stolpunt
Niet bepaald
Smeltpunt
Niet bepaald
Brandpunt
>200°C (nadat het water verdampt is)
Kookpunt
Niet van toepassing
Vriespunt
Niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur
Niet bepaald
Explosiegevaar
Niet te verwachten
Oxidatiegevaar
Niet te verwachten
Dampspanning
<0,1 (bij 20°C)
Soortelijk gewicht
0,6
Oplosbaarheid/ water
oplosbaar
Verdelingscoëfficient
Niet van toepassing
Brekingsindex
Niet bepaald
10. Stabiliteit
Stabiliteit
Stabiel (onder normale omstandigheden)
Te vermijden stoffen
Sterk oxiderende stoffen
Te vermijden situaties
Er zijn geen te vermijden situaties bekend
11. Toxologische informatie
Zie kopje 2 en 3.
12. Ecologische informatie
Afbraak
Op basis van het gedrag van vergelijkbare
producten is het product, naar verwachting, in
aanzienlijke mate biologisch afbreekbaar
Biologische afbreekbaarheid, ISO 14593 > 80%
13. Afvalverwijdering
Geen speciale voorschriften, dient te gebeuren volgens de lokale, provinciale
of landelijke voorschriften
14. Transportinformatie
UN-nummer
Niet bepaald
ADR/RID-klasse
Niet ingedeeld volgens ADR – IMDG - IATA
Lucht (IATA)
Niet ingedeeld volgens ADR – IMDG - IATA
Zee (IMDG)
Niet ingedeeld volgens ADR – IMDG - IATA
Belangrijk
Niet bepaald
15. Wettelijk verplichte informatie
R-zinnen
R36/37/38
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en
de huid
S-zinnen
Niet bepaald
Gevarensymbolen
Niet bepaald
16. Overige informatie
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct
ingevuld. Deze gegevens zijn gebaseerd op de kennis zoals deze op
onderstaande datum bekend waren. Sellacq-Holland B.V. stelt zich echter niet
aansprakelijk voor verlies, schade of letsel door gebruik. Deze gegevens zijn
geen garantie voor de producteigenschappen voor wat voor toepassing dan
ook en ontheft de koper/ gebruiker niet van controle van het geleverde
product. Wij willen u erop wijzen dat iedere tussenpersoon/ leverancier
verantwoordelijk is voor het doorgeven van dit veiligheidsinformatieblad aan
de eindgebruiker. Wanneer de eindgebruiker wenst dat wij hem/ haar een
exemplaar van de veiligheidsinformatieblad toesturen, en ons daarover
informeert, zullen wij dit verzorgen.
______________________________
Datum laatst bewerkt
27-03-2016

SELLACQ-Holland B.V.
Totaalleverancier in kaarsen- en zeepmakersbenodigdheden

