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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productnaam

Lotion Spray Soap with Moisturisers

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijf

Technical Concepts International Ltd

Adres

Halifax Avenue
Fradley Park,
Lichfield,
WS13 8SS

Web

www.rubbermaid.eu

Telefoon

UK: +44 2030 279 050 EU: +44 2030 279 353

Fax

UK: +44 2030 279 352 EU: +44 2030 279 354

Email

sds.technical-concepts@newellco.com

Overige informatie
Een Newell Rubbermaid-bedrijf.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.2. Etiketteringselementen
Het product voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn voor cosmetische
producten 76/768/EEG.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens 67/548/EEG en 99/45/EG.
Overige informatie
Classificatiesysteem:

Het product voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn voor cosmetische
producten 76/768/EEG.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens 67/548/EEG en 99/45/EG.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Beschrijving
Mengsel van water, zachte surfactans, geur en conserveringsmiddel. Volgens huidige EG
Richtlijnen moet dit product worden beschouwd als een cosmetisch product en voldoet het aan de
vereisten van de EG Cosmetica Richtlijn 76/768EEG. Informatie over de samenstelling staat in de
ingrediëntenverklaring op de verpakking.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademing

Zal zich waarschijnlijk niet voordoen bij gebruik volgens voorschriften.

Oogcontact

Onmiddellijk afspoelen met veel water. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

Huidcontact

Het product is ontwikkeld voor regelmatig wassen van handen en kan eventueel op andere
plaatsen op de huid worden gebruikt. Het product moet in ieder geval grondig worden afgewassen
waarna de huid moet worden gedroogd. Bij blootstelling per ongeluk, alle betroffen kleding
uittrekken en wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Was de resten van de huid, daarna grondig
drogen. Indien zich symptomen voordoen of deze aanhouden, een dokter raadplegen.
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4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inslikken

Zal zich waarschijnlijk niet voordoen bij gebruik volgens voorschriften. Mond grondig spoelen.
BRAKEN NIET OPWEKKEN. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Niet brandbaar, maar indien ze worden betrokken bij een brand, kunnen de primaire container en
de bijbehorende verpakking voor giftige en irriterende dampen zorgen, waaronder koolmonoxide,
zoals bij elk organisch materiaal.
Koolstofdioxide (CO2). Poeder. Water. Schuim.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Draag geschikt veiligheidsmateriaal. Draag indien nodig geschikt beademingsapparatuur.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Draag geschikt veiligheidsmateriaal. Houd personeel uit de buurt van gebied met gemorst
materiaal. Oppervlakken die besmet zijn met het product worden glad.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Meer dan 90% biologisch afbreekbaar.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Absorberen met inert, absorberend materiaal.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Geen speciale voorzorgsmaatregelen, behalve erom denken dat morsingen de vloer glad zullen
maken.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Bewaren op een koele, droge plaats. NIET laten bevriezen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.1. Grenswaarden voor blootstelling
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van materialen met kritische waarden die
nauwlettend in het oog moeten worden gehouden op de werkplek.
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.2. Individuele
beschermingsmaatregelen,
zoals persoonlijke
beschermingsmiddelen

Draag geschikt veiligheidsmateriaal.

Bescherming van de ogen /
het gezicht

Normaal niet vereist.

Bescherming van de huid Bescherming van de handen

Was uw handen na het hanteren van het product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
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9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Verschijningsvorm Vloeistof
Kleur Wit
Geur Aangenaam
pH 4.5 - 6.5
Kookpunt > 100
Vlampunt N/A
Explosiegrenzen N/A
Relatieve dichtheid 1.014 - 1.024
Viscositeit 16 sec. 4mm (DIN 53211)

9.2. Overige informatie
Specifieke zwaartekracht 1.014 - 1.024 g/cm³

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel in normale omstandigheden. Zal niet afbreken indien opgeslagen en gebruikt volgens de
aanwijzingen.
10.4. Te vermijden omstandigheden
NIET laten bevriezen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofoxiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
huidcorrosie/-irritatie

Geen irritatie verwacht.

Herhaaldelijke of langdurige
blootstelling

Niet irriterend, hoewel langdurig gebruik de huid in zekere mate zal ontvetten, waardoor deze bij
enkele bijzonder gevoelige personen mogelijk meer ontvankelijk voor andere irriterende stoffen
kan zijn.

11.1.4. Toxicologische gegevens
Het product voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn voor cosmetische
producten 76/768/EEG. Niet toxisch; intern gebruik kan gastrolintestinale irritatie en ongemak
veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Overige informatie
Product is gebaseerd op bioafbreekbare materialen en onderzoek van de formule duidt op een
lage ecologische impact bij hantering op de juiste wijze. Zorg ervoor dat geen onverdund product
in grondwater of waterlopen terechtkomt.
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.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Algemene informatie
Afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale wetgeving.
Afvoer van verpakking
Containers kunnen worden gerecycleerd indien in overeenstemming met lokale, regionale en
nationale wetgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
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Overige informatie
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

RUBRIEK 16: Overige informatie
Overige informatie
Revisie

Dit document verschilt van de vorige versie in de volgende gebieden:.
9 - 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen (Verschijningsvorm).
9 - 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen (Kleur).
9 - 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen (Geur).
9 - 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen (PH).
9 - 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen (Viscositeit).
9 - 9.2. Overige informatie (Specifieke zwaartekracht).

Gegevensbronnen

Veiligheidsinformatiebladen.

Overige informatie
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik,
opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste
weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft
alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op
dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige
andere procedures.
*.
Informatieafdeling:

Technical Services Department.
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