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

Artikelomschrijving: Gietzeep transparant 
Artikelcode:  1154 

 
1. Identificatie van het product en de leverancier               

Identificatie stof of preparaat 
Productnaam:  Gietzeep transparant 
Productcode:  1154 
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 

Sodium Alkyl Sulfate .. 271-557-7 68585-47-7 .. 

Sodium Alkyl Ether Sulfate.. 266-102-5 66161-57-7 .. 

3. Risico’s      
Gevarensymbolen 
Geen 
R-zinnen 
R36/38  Kan irritatie veroorzaken aan de ogen en huid 
Milieu 
Niet bepaald 
TAH (totaal aanwezige hoeveelheden) 
TAH  Niet bepaald 
4. Eerste Hulp     

Bij inslikken  Drink veel water, zoek zonodig medische hulp 
Bij inademing Frisse lucht 
Bij huidcontact Wassen met warm water 
Bij oogcontact Spoel de ogen minstens 10 minuten uit. Zoek 

medische hulp als de ogen geïrriteerd blijven 
* Bij twijfel, raadpleeg een arts.  
5. Brandbestrijding     
Blusmiddelen Schuim, koolstofdioxide, droge poeder 
Verbrandingsproducten Niet bepaald 
6. Maatregelen bij lekkage    

Persoonlijk  Voorkom contact met de ogen 
Milieu  Voorkom dat het zich vermengt met water 
Schoonmaakmethode Schep in trommels en verwijder door te wassen 

naar een afvoerkanaal 
7. Opslag en hantering     

Opslag  Bewaar in de verpakking van de leverancier in een  
  droge en koele omgeving 
Hantering  Draag handschoenen 
8. Persoonlijke bescherming    

Adembescherming Frisse lucht 
Handbescherming Draag beschermende handschoenen 
Oogbescherming Draag veiligheidsbril 
Huidbescherming Draag beschermende kleding 
 
 
 
 

9. Fysieke en chemische eigenschappen   

Fysieke toestand  vast 
Kleur   transparant 
Geur   geurloos 
Dichtheid   Niet bepaald 
pH-waarde   7,5-8,5 (bij 75°C) 
Viscositeit   Niet bepaald 
Dampdichtheid  Niet bepaald 
Verdampingssnelheid  Niet bepaald 
Stolpunt   Niet bepaald 
Smeltpunt   50-60°C 
Brandpunt   Niet van toepassing 
Kookpunt   100°C 
Vriespunt   Niet bepaald 
Zelfontbrandingstemperatuur Niet bepaald 
Explosiegevaar  Niet bepaald 
Oxidatiegevaar  Niet bepaald 
Dampspanning  Niet bepaald 
Soortelijk gewicht  Niet bepaald 
Oplosbaarheid/ water  geheel 
Verdelingscoëfficient  Niet bepaald 
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 bepaald 
11. Toxologische informatie    
Zie kopje 2 en 3. 
12. Ecologische informatie    
Afbraak  Vlot afbreekbaar 
Zou de pH van aquatische systemen kunnen treffen 
13. Afvalverwijdering     

Geen specifieke 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 
R36/38  Kan irritatie veroorzaken aan de ogen en 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 12-03-2016
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