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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE 
   VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. 

 
Produkt benaming                     : NATUURSTEEN WEKBLADREINIGER 
Uitgifte datum                         :  1 maart 2006 

 
Leverancier                               :  StoneTech BV   Tel. 088 – 350 20 00 
    Woudenbergseweg 19 D-1 Fax 088 – 350 20 20  
    3707 HW  Zeist    
 
Telefoonnummer voor             : Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum tel.030-2748888 
noodgevallen                              (uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging) 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN VAN HET PREPARAAT 

 
Ingrediëntendeclaratie (vlg.EEG-aanbeveling 89/542/EG) 

 
Niet ionogene oppervlakactieve stoffen 

< 5% 

 
Nadere omschr.(stoffen die verantw. zijn voor de gevaarsindeling 

Chemische naam Cas nr. Einecs   %  Symb. R-zin 

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 

Alcohol(C11-C14)EO(>5-15) 

Trisodiumorthophosphate 

112-34-5 

66455-14-9c 

7601-54-9 

203-961-6 

polymeer 

231-509-8 

5-15% 

< 5% 

< 5% 

 Xi 

 Xi 

 Xi 

36 

36/38 

36/38 

 
De tekst van de relevante gevaarszinnen wordt gegeven in rubriek 16 van dit VIB 
 

3. GEVAREN  

 
Dit product is, conform de calculatiemethode beschreven in de richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EEG, 
met gebruikmaking van antagonistische effecten en menselijke ervaring niet ingedeeld als gevaarlijk voor 
mens en milieu. 
Dit product wordt geacht relatief onschadelijk te zijn voor mens en milieu. 
De vloeistof kan een prikkeling van de ogen veroorzaken. 
Bij veelvuldig contact met de onverdunde vloeistof kan roodheid van de huid ontstaan 
 

4. EERSTEHULP MAATREGELEN 

 
Algemeen advies                : Zoek medische advies bij aanhoudende stoornissen. 
 
Effecten en symptomen: 

Inslikken       :  Product kan misselijkheid, buikpijn en diarree veroorzaken. 
Inhalatie        :  Prikkeling van de luchtwegen. 
Huidcontact  :  Bij veelvuldig contact met de vloeistof kan roodheid van de huid ontstaan. 
Oogcontact   :  Prikkeling van de ogen is mogelijk. 
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Eerste hulp maatregelen: 

Inslikken        :  Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden uitgespoeld  
                         met een beetje water. Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts  
                         raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter, etc. … liever geen 
                         olie ) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. 
Inhalatie         :  Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water  
                         gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water.  
                         Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts. 
Huidcontact   :  Afspoelen met veel water. Indien roodheid aan houd een arts raadplegen. 
Oogcontact    :  Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van  
                          de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadpleeg  
                          een arts, wanneer de irritatie niet verdwijnt. 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
Geschikte Blusmiddelen                 : CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met water-         
                                                            waterstraal of met schuim bestrijden. 
 
Verdere informatie                          : Geen bijzondere maatregelen nodig. 
 

6. MAATREGELEN BIJ HET ONGEWILD VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT.    

 
Persoonlijke voorzorgmaatregelen : Niet nodig 
 
Milieuvoorzorgmaatregelen             : Vermijden dat het produkt in aflopen terecht komt. 
                                                           Met veel water verdunnen. 
 
Reinigingsmethoden                        : Gemorst produkt absorberen met een vloeistofbindend     
                                                           materiaal en afvoeren voor vernietiging. 
                                                            Laatste residu wegspoelen met veel water. 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 

 
Hantering   : De gebruikelijke zorgvuldigheid die voor het omgaan met reinigingsmiddelen geldt dient in 
                     acht genomen te worden. Voor het gebruik van dit product zijn geen bijzondere  
                     veiligheidsmaatregelen vereist.  
 
Opslag       :  Bewaren op een koele en droge plaats bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking.  
                      Product buiten bereik van kinderen bewaren. 
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
   BESCHERMING 

 
Bescherming van de                                     : Masker bij nevelvorming 
ademhalingswegen 
Bescherming van de handen                        : Rubberen handschoenen 
Bescherming van de ogen                            : Veiligheidsbril, gezichtsbescherming 
Bescherming van de huid                             : beschermende kleding 
 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
Fysische toestand                             : vloeibaar 
Kleur                                                  : wit 
Geur                                                   : karakteristiek 
pH                                                      : 11.5 
Kookpunt/kooktraject                        : 100ºC 
Smeltpunt/smelttraject                      : n.v.t. 
Vlampunt                                           : > 100ºC 
Zelfontbrandingstemperatuur           : niet getest 
Dampspanning                                 : niet getest 
Relatieve dichtheid                           : 1010 
Oplosbaarheid:        
    - wateroplosbaarheid                   : volledig mengbaar 
    - vetoplosbaarheid                       : -- 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
Stabiliteit                                          : Stabiel in een waterige oplossing. 
 
Te vermijden omstandigheden       : Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. 
 
Te vermijden substanties                : Sterke oxidantia en sterke reductors 
 
Gevaarlijke ontledingsproducten    : Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. 
 
Irritatie    huid                             : geen irriterend effect. 
               ogen                                : licht irriterend effect. 
        ademhalingswegen        : geen effect van overgevoeligheid bekent. 
               Inslikken                          : licht irriterend. 
Andere toxicologische informatie: 

Menselijk praktijk ervaring wijst uit dat oog en/of huidcontact met het onverdunde product over het  
algemeen niet tot irritatie leidt. Contact met de wasvloeistof kan wel tot een prikkeling van de ogen leiden 
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
Dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in de 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. 
 
Aanduiding waterbezwaarlijkheid              : 11 
Product is volledig geclassificeerd als      : Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
Produkt                                               : Volgens de lokale voorschriften. 
 
Verpakking                                         : Vaten, die niet gereinigd kunnen worden, dienen op de zelfde wijze 
                                                              behandeld te worden als het produkt. 
                                
Andere informatie                               : Raadpleeg de leverancier voor specifieke informatie. 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
ADR/RID    UN nr.                             :  n.v.t. 
           klasse                                     :  n.v.t. 
           nummer                                  :  n.v.t. 
 
     gevarenkaart                                :  n.v.t. 
 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 

  
Classificering volgens                      : n.v.t. 
EG-richtlijnen 
 
Symbo(o)l(en)                                  : n.v.t. 
R-zinnen                                           : n.v.t. 
S-zinnen                                           : n.v.t. 
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16.  OVERIGE INFORMATIE  

 
Relevante R-zinnen: 

R-36    Irriterend voor de ogen. 
R-38    Irriterend voor huid. 
 
De in dit blad gegeven informatie betreft slechts het produkt zoals omschreven in hoofstuk 2. Deze  
informatie is niet van toepassing, wanneer het produkt tezamen wordt gebracht met een ander produkt of  
wanneer het produkt wordt gebruikt in een proces. 
Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig. Het is de  
verantwoordelijkheid van de afnemer van het produkt om na te gaan, of de gegeven informatie geschikt  
en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het produkt. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van  
de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te  
stellen. 
Datum druk               :   1-03-2006  
Wijziging nr.              :   1 
 


