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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : WASPOEDER SENSITIVE ZERO% 

UFI : ANCP-NGCD-KG17-UCF8 

Productcode : 16137352 

Producttype : Detergentia 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Wasserij 

Functie of gebruikscategorie : Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : customer careline UK 03451 302230; customer careline DE/CH 00800-00 00 2655; 

customer careline BE/NL/FR 00800 50 52 50 52 

 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd 

om professionele 

hulpverleners te 

informeren bij acute 

vergiftigingen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Oxiderende vaste stoffen Niet ingedeeld     

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319    

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16 

Voor informatie over DetNet-classificatie en etikettering: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Leverancier 

ECOVER CO-ORDINATION CENTER 

Steenovenstraat 1A 

2390 Malle - Belgium 

T +32 (0)3 309 2500 

sds@peopleagainstdirty.com 

 

mailto:sds@peopleagainstdirty.com
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2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 

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

houden. 

2.3. Andere gevaren 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

Sodium percarbonate CAS-Nr: 15630-89-4 

EG-Nr: 239-707-6 

REACH-nr: 01-2119457268-

30 

10-<20 Ox. Sol. 3, H272 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Eye Dam. 1, H318 

zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten CAS-Nr: 68955-19-1 

EG-Nr: 273-257-1 

REACH-nr: 01-2119490225-

39 

5-<10 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

natriumcarbonaat CAS-Nr: 497-19-8 

EG-Nr: 207-838-8 

EU Identificatie-Nr: 011-005-

00-2 

REACH-nr: 01-2119485498-

19 

5-<10 Eye Irrit. 2, H319 

Alcohols, C12-14, ethoxylated (>5 - <15 EO) CAS-Nr: 68439-50-9 

EG-Nr: 932-106-6 

REACH-nr: not relevant 

(polymer) 

5-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

Silicic acid (H2SiO3), sodium salt (powder) 

(SiO2:Na2O : > 2.6) 

CAS-Nr: 1344-09-8 

EG-Nr: 215-687-4 

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT SE 3, H335 

Polyethyleneglycol600(polydiol) 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 25322-68-3 < 0,1 Niet ingedeeld 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

titanium dioxide 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (NL) 

CAS-Nr: 13463-67-7 

EG-Nr: 236-675-5 

REACH-nr: 01-2119489379-

17 

< 0,1 Niet ingedeeld 

subtilisine 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (NL) 

CAS-Nr: 9014-01-1 

EG-Nr: 232-752-2 

EU Identificatie-Nr: 647-012-

00-8 

REACH-nr: 01-2119480434-

38 

< 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Resp. Sens. 1, H334 

STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1, H400 

 

Specifieke concentratiegrenzen 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

Sodium percarbonate CAS-Nr: 15630-89-4 

EG-Nr: 239-707-6 

REACH-nr: 01-2119457268-

30 

( 7,5 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 25 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 

Alcohols, C12-14, ethoxylated (>5 - <15 EO) CAS-Nr: 68439-50-9 

EG-Nr: 932-106-6 

REACH-nr: not relevant 

(polymer) 

( 1 <C < 10) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 <C < 100) Eye Dam. 1, H318 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen. 

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Irritatie van de ogen. 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. 

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

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Geen enkele bekend. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Contact met de huid en de ogen vermijden. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. 

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. 

Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product 

altijd handen wassen. 

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

Opslagvoorwaarden : Tegen vocht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

Opslagtemperatuur : 0 – 40 °C 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

Polyethyleneglycol600(polydiol) (25322-68-3) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

IOEL TWA 10 mg/m³ 
 

subtilisine (9014-01-1) 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

MAC-TGG (OEL TWA) 0,00006 mg/m³ 

MAC-15 (OEL STEL) 0,00006 mg/m³ 
 

titanium dioxide (13463-67-7) 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

MAC-TGG (OEL TWA) 10 mg/m³ 
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8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Vermijd elk contact met de huid, ogen of kleding. Vermijd onnodige blootstelling. Bij accidenteel vrijkomen van de inhoud: Handschoenen, 

Veiligheidsbril. 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Draag een oog-/gelaatsbescherming. Chemische stofbril of veiligheidsbril. EN 166 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen 

 

Bescherming van de handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

 Nitrilrubber (NBR), 

Butylrubber, 

Natuurrubber, Neopreen 

rubber (HNBR) 

6 (> 480 minuten) 0.5  EN ISO 374 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 

Overige informatie: 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast 

Voorkomen : Poeder. 

Kleur : wit. 

Geur : zonder geur. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : 10,5 

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
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Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Niet van toepassing 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Niet van toepassing 

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar. 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Niet van toepassing 

Dichtheid : 0,75 kg/l 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water. 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen. 

Explosiegrenzen : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

VOC-gehalte : 0 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Zelfs bij correcte opslag verliezen de proteases geleidelijk hun activiteit. Het is daarom aanbevolen het product binnen het jaar op te gebruiken. 

Zelfs bij correcte opslag verliest percarbonaat geleidelijk zijn activiteit. Het is daarom aanbevolen het product binnen het jaar op te gebruiken. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7). 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterk oxiderende stoffen. Sterke basen. Sterke zuren. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten (68955-19-1) 

LD50 oraal > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 
 

natriumcarbonaat (497-19-8) 

LD50 oraal 4090 mg/kg lichaamsgewicht 
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natriumcarbonaat (497-19-8) 

LD50 dermaal > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) 2300 mg/l 
 

Polyethyleneglycol600(polydiol) (25322-68-3) 

LD50 oraal > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 dermaal > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 
 

subtilisine (9014-01-1) 

LD50 oraal 1800 mg/kg lichaamsgewicht 
 

Sodium percarbonate (15630-89-4) 

LD50 oraal 1034 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 dermaal > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 
 

titanium dioxide (13463-67-7) 

LD50 oraal > 5000 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 dermaal > 10000 mg/kg lichaamsgewicht 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) > 6820 mg/l 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 10,5 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: 10,5 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Silicic acid (H2SiO3), sodium salt (powder) (SiO2:Na2O : > 2.6) (1344-09-8) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 

subtilisine (9014-01-1) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

WASPOEDER SENSITIVE ZERO%  

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de 

lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld 

 

zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten (68955-19-1) 

LC50 - Vissen [1] > 1 mg/l 
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natriumcarbonaat (497-19-8) 

LC50 - Vissen [1] 300 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] 265 mg/l waterflea 
 

Polyethyleneglycol600(polydiol) (25322-68-3) 

LC50 - Vissen [1] > 100 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] > 100 mg/l waterflea 

EC50 - Andere waterorganismen [2] > 100 mg/l 
 

subtilisine (9014-01-1) 

LC50 - Vissen [1] 8,2 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] 0,868 mg/l waterflea 
 

Sodium percarbonate (15630-89-4) 

LC50 - Vissen [1] > 70 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] 4,9 mg/l waterflea 
 

titanium dioxide (13463-67-7) 

LC50 - Vissen [1] > 10000 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] > 10000 mg/l waterflea 

EC50 - Andere waterorganismen [2] > 10000 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

WASPOEDER SENSITIVE ZERO%  

Persistentie en afbreekbaarheid Dit product bevat geen persistente grondstoffen 

. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) 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. Alle oppervlakte-actieve stoffen zijn anaëroob biologisch afbreekbaar. 

12.3. Bioaccumulatie 

WASPOEDER SENSITIVE ZERO%  

Bioaccumulatie Dit product bevat geen bioaccumuleerbare grondstoffen. 
 

zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten (68955-19-1) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -2,1 
 

natriumcarbonaat (497-19-8) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -6,19 
 

Polyethyleneglycol600(polydiol) (25322-68-3) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -2,57 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

WASPOEDER SENSITIVE ZERO%  

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Dit product bevat geen PCM of nitromusk parfumcomponenten. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. VN-nummer 

UN-nr (ADR) : Niet van toepassing 

VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing 

UN-nr (IATA) : Niet van toepassing 

VN-nr (ADN) : Niet van toepassing 

VN-nr (RID) : Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR 

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 

 

IMDG 

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 

 

IATA 

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

 

ADN 

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

 

RID 

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
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14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet van toepassing 

 

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

 

Luchttransport 

Niet van toepassing 

 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 

 

Spoorwegvervoer 

Niet van toepassing 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

15.1.1. EU-voorschriften 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

VOC-gehalte : 0 % 

 

Verordening over detergentia (648/2004/EG): Etikettering van gehalten 

Component % 

zuurstofbleekmiddelen 15-30% 

zeolieten, anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15% 

zeep <5% 

enzymen  

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :  

SZW-lijst van mutagene stoffen :  

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

:  

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

:  

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

:  
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer 

EG-Nr Europese commissie Nummer 

VOS Vluchtige organische stoffen 

 

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

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

mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Ox. Sol. 3 Oxiderende vaste stoffen, Categorie 3 

Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening 

(EG) 1272/2008 [CLP] 

Indelingen verkregen uit DetNet: 

De indeling voor de ogen van dit product is afgeleid door middel van extrapolatie (bijvoorbeeld verdunning, interpolatie 

binnen een gevaren categorie of sterk vergelijkbare mengsels; met of zonder beoordeling door een deskundige) volgens 

artikel 9(3) en 9(4) van (EG)Verordening 1272/2008. 

Indelingsdossier voor bevoegde instanties op verzoek beschikbaar. 

DetNet lognummer: 742 

Ox. Sol. Not classified  Op basis van testgegevens 

Eye Irrit. 2 H319 Beginselen van extrapolatie voor grotendeels vergelijkbare mengsels 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


