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Veiligheidsvoorschrift 

Groenland Schoonmaakazijn 
  

1. Identificatie van het product /voorbereiding en het 
bedrijf 

 
Product naam   : Groenland Schoonmaakazijn 
 
Leverancier   : De Burg B.V. 
     Marconistraat 26 
     1704 RG Heerhugowaard 
     Nederland 
     Tel. 0031 725717944  
     Fax 0031 725743470 
     E-mail: info@burggroep.com 
 

2. Informatie over de inhoud 

        
Compositie   : Voorbereiding 
 
Informatie over de (gevaarlijke) stoffen: 
 

Chemische naam: Case nr. % EU-Number Symbol R-sentences 
Acetic Acid CH3COOH 64-19-7 ≤8,0 Geen Geen Geen 

Water H2O Geen  Geen Geen Geen 

 

3. Gevaren 
 
Fysisch-chemische gevaren : Reageert agressief met basische producten 

Bij het mengen zal er intense hitte vrijkomen.                                                                                     
 

4. Eerste hulp maatregelen 
 

Oogcontact              : Spoel de ogen gelijk uit met de ogen wijd open   
gedurende 15 minuten. Mocht irritatie aan de 
ogen blijven, adviseer een huisarts. 

 
           Huidcontact        : Was handen na gebruik. 
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5. Brand bestrijdingsmaatregelen 
 
Product brand zelf niet. 
 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof 
 
Milieuvoorzorgsmaatregelen :  Indien er grote hoeveelheden vrijkomen 

verdunnen met ruime hoeveelheid water. 
 

7. Hantering en opslag 
 
Houd het product weg van basische stoffen. Buiten bereik van kinderen houden en 
houd de verpakking goed dicht als het niet gebruikt word. Houd het product weg 
van etenswaren. 
 

8. Maatregelen ter beheersing van 
    blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Huid    : Handschoenen 
Ogen    : Draag een beschermende bril met zijkanten 
 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
Verschijningsvorm  : Vloeibaar 
Kleur    : Helder 
Geur    : Sterk, zuur. 
Vlampunt   : > 100 C 
Zelfontbranding            : NvT 
pH    : 2,5 
Dichtheid   : 1,005-1,025 kg/ltr 
Dampdruk            :  NvT 
Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar in water 
Kookpunt   : NvT 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Stabiliteit   : Stabiel onder normale omstandigheden. 
 
Gevaarlijke reacties      : Reageert agressief met basische stoffen 
 
Te vermijden omstandig- : Verwijderd houden van basische stoffen. 
heden 
 
Gevaarlijke ontledings-     : Niet bekend. 
producten 
 

11. Toxicologische informatie 
 
Effecten en symptomen 
 
Algemeen   : Geen 
 
Inhalatie   : Geen 
 
Inslikken   : Geen 
 
Huidcontact   :         Langdurige blootstellen kan irritaties opleveren
  
 
Ogen    : Irritatie aan de ogen 
 
Dit product is NIET giftig 

12. Milieu informatie 
 
Mogelijke milieu effecten  : NvT 
 

13. Instructies voor verwijdering 
 
Verwijder in akkoord met de lokale, gemeentelijke en overheidse regulaties. 
 

14. Transport information 
 
Land    : Het transport is van ADR regulaties  
     volgens regeling 647 van het ADR. 
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15. Wettelijke verplichte informatie 
 
Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd. 
 
 

16. Overige informatie 
 
Waarschuwing: 
 
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Het 
veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. 
Deze gegevens zijn geen garantie voor de producteigenschappen. Het is de 
verplichting van de gebruiker om dit product met zorg te gebruiken en de van 
toepassing zijnde wetten en regels in acht te nemen. 
 
De Burg BV accepteert geen verantwoording voor verder gebruik van deze 
informatie en draagt geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade die voortvloeit 
uit het oneigenlijk gebruik van dit product.  
 
Datum van samenstelling: 04-10-2012 
 
 

 


