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RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
3 Identificatie van het product
Handelsnaam
Aard van het product

: Vloeibaar.
: DEVETAAL ALMOREINIGER.
: Reinigingsmiddel. /Bestrijdingsmiddel

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

: verwijderen van alg- en mos aanslag op muren, daken, ramen, terrassen,
tegelpaden, hekwerken e.d.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijfsidentificatie

: Zie verdeler.

1.4. Telefoonnummer bij noodgevallen

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren
Belangrijkste risico's

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
: C; R34
N; R50
Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008
• Gezondheidsgevaren
• Milieugevaren
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: Huidcorrosie - Categorie 1B - Gevaarlijk (CLP : Skin Corr. 1B)
Ernstig oogletsel - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Eye Dam. 1)
: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - acuut Gevaarlijk - Categorie 1 Waarschuwing (CLP : Aquatic Acute 1)
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RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45
Symbo(o)l(en)

-R-Zinnen
- S-Zinnen

: Bijtend.
Milieugevaarlijk.
: R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
: S1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S18 : Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S20 : Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S27/28 : Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en
de huid onmiddellijk wassen, met veel ££V1££.
S29/35 : Afval niet in de gootsteen werpen ; stof en verpakking op veilige wijze
afvoeren.
S29/56 : Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S59 : Raa

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)
• Gevarenpictogrammen

• Gevarenpictogrammen code
• Signaal woord
• Gevarenaanduidingen

: SGH05 - SGH09
: Gevaarlijk
: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

• Pictogrammen (
Voorzorgsmaatregelen)

• Voorzorgsmaatregelen
- Algemeen

- Preventie
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: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
: P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product … grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
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RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)
- Reactie

- Opslag
- Instructies voor verwijdering

: P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN
braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.
Specifieke behandeling vereist.
P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.
P304+P340+P310+P320 - NA INADEMING : In de frisse lucht brengen en laten
rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een
vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling dringend
vereist.
P305+P351+P338+P310+P321 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts
raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
: P235 - Koel bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.
: P501C - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.

2.3. Andere gevaren
RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.
Samenstelling
Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:
: 5 - 15 % : - Kationogene opervlakteactieve stoffen
Desinfectiemiddelen
Naam Component

Didecyldimethylammoniumchloride

:

Waarde(n)
10 - 20 %

CAS nr
7173-51-5

EINECS nr
230-525-2

EG index
612-131-00-6

-----

VERKLARING
Xn; R22
C; R34

Propaan-2-ol

:

1 -5%

67-63-0

200-661-7

603-117-00-0

-----

F; R11
R67
Xi; R36

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Eerste hulp
- Inademing

- Kontakt met de huid

- Kontakt met de ogen

- Inname

DROST COATINGS
Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland
Postbus 3, 5900 AA Venlo
Tel: +31 (0)77 387 38 87
Fax: +31 (0)77 382 52 82
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (
indien mogelijk hem dit etiket tonen).
: In frisse lucht laten ademen. Houd de persoon warm en rustig.
Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand
voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door
getraind personeel.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Bewusteloze
personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.
: Zelfs bij licht contact, onmiddellijk besmette kleding uittrekken/huid grondig wassen
met milde zeep / water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie
ontwikkelt. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.
: Contactlenzen verwijderen.
In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15
minuten.
: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de
verpakking of etiket tonen.
Niet laten braken.
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RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen (vervolg)
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Andere inlichtingen

: Medische assistentie inroepen. in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
De belangrijkste symptomen en effecten zijn beschreven in de etikettering (zie
hoofdstuk 2) en/of in hoofdstuk 11.
Verdere belangrijke symptomen en effecten zijn verder niet bekend.

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

: Behandeling naar de symptomen (ontsmetting, vitale functies), geen specifiek
tegengif bekend.
Medische hulp inroepen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
- Aanbevolen blusmiddelen:
- Niet geschikt

: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.

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

: Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt
belemmerd.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Brand- en explosiebeveiliging
Preventie
Aanbevelingen.

: Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.
: Geen open vuur. Rookverbod.
: Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

: Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.
De ruimte ventileren.
Gas/rook/damp/aërosolen niet inademen. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen
in rubriek 7 en 8.
Het gemorste produkt op en hard oppervlak kan een ernstig slip-/val risico
inhouden.

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Milieu-voorzorgsmaatregelen

: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Bij morsen en/of lekkage

: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Het residu wegspoelen/aanlengen met water.
Geschikte afvalvaten gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
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RUBRIEK 7. Hantering en opslag
Behandeling

: De handen wassen. alvorens te eten, drinken en roken.
De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en
reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen.
Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats.

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

: Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. De
voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats.
Verwijderd houden van : Oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke
zuren.
Niet roken tijdens gebruik.
Voorkom toegang voor onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig
opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te
voorkomen.
Afval niet in gootsteen werpen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Specifiek eindgebruik

: Voor een juist gebruik vermeld als in hoofdstuk 1, het advies zoals vermeld in
hoofdstuk 7 in acht nemen.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Maatregelen bij blootstelling

Persoonlijke beveiliging
- Ademhalingsbescherming
- Huidbescherming
- Oogbescherming
- Handbescherming
- Inslikken
Industriële hygiëne

: Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om
dampconcentraties tot een minimum te beperken.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat
dragen.
:
:
:
:
:
:

Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
Beschermkleding is niet absoluut noodzakelijk.
Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Betreffende ingredienten

: 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400
2-Propanol : MAK - Duitsland [mg/m3] : 500
2-Propanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
2-Propanol : MAC [mg/m3] : 650
2-Propanol : MAC [ppm] : 250

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische vorm
Kleur
Geur
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: Vloeibaar.
: Kleurloos.
: Alcohol.
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RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)
pH waarde
Beginkookpunt [°C]
Eindkookpunt [°C]
Dichtheid
Dampspanning [hPa]
Viscositeit
Oplosbaarheid in water
Vlampunt [°C]
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]
Explosiegrenzen - bovenste [%]
Explosiegrenzen [kg/m3]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7,5
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
0,98
Geen gegevens beschikbaar.
< 50 mPas 20°C
Volledig.
55
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
2-Propanol : Explosiegrenzen - onderste [%] : 2
2-Propanol : Explosiegrenzen - bovenste [%] : 12

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
10.2. Stabiliteit
Thermische stabiliteit

: Stabiel. onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden. (zie rubriek 7)

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke reakties

: Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden condities
10.5. Te vermijden stoffen
Te vermijden stoffen

: Sterke zuren.
Aluminium.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten
Gevaarlijke ontbindingsproducten

: Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Informatie over toxiciteit

Oraal (rat) LD50 [mg/kg]
Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg]

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens
de criteria zoals vermeld in rubriek 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd
zoals vermeld in hoofdstuk 15. De toxische componenten zijn vermeld in hoofdstuk
3.
: Didecyldimethylammoniumchloride : 500 - 2000
2-Propanol : 5045
: 2-Propanol : 13000

RUBRIEK 12. Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Betreffende het product
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: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens
de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu
ingedeeld zoals vermeld in hoofdstuk 15. Eventueel milieubelastende
componenten zijn vermeld in hoofdstuk 3.
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RUBRIEK 12. Ecologische informatie (vervolg)
48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l]
LC50-96 Uur - vis [mg/l]

: Didecyldimethylammoniumchloride : 0.094
: Didecyldimethylammoniumchloride : 1.2

12.2. Persistentie - afbreekbaarheid
Persistentie en afbreekbaarheid

: 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.

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie
12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere schadelijke effecten
Informatie betreffende ecologische
effecten
BZV5-waarde [mg/l]
CZV-waarde [mg/l]

: Geen gegevens beschikbaar. Voorkom lozing in het milieu.
: Geen gegevens beschikbaar.
: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwijdering

: Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in
overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemene informatie
Shipping name
- UN Nr

: UN1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (
Didecyldimethylammoniumchloride), 8, III, (E)
: 1903
: 9E

Vervoer over land
- ADR/RID
- G.I. nr :
- Proper shipping name
- ADR Klasse
- ADR Verpakkingsgroep
Zeevervoer
- IMO-IMDG
IMO Verpakkingsgroep
- IMDG-Zeevervuiling
- EMS-Nr
Luchtvervoer
- ICAO/IATA
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: Group : III
Klasse : 8
: 80
: UN1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (
Didecyldimethylammoniumchloride), 8, III, (E)
: 8
: III
:
:
:
:

Klasse 8
III
YES ò
F-A S-B

: Packaging instructions cargo : 820
Packaging instructions passenger: 818
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RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)
- Juiste vervoersnaam
- IATA
IATA Verpakkingsgroep
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Bij morsen en/of lekkage

: DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Didecyldimethylammonium
chloride)
: 8
: III
: De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.
: Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder
onnodig risico.

Geen open vuur. Rookverbod.
Omstaanders uit de gevarenzone houden.
ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.
Aanvullende informatie

RUBRIEK 15. Regelgeving
Europese Gemeenschappen
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.
Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

EG Classificatie

: C; R34
N; R50

Symbo(o)l(en)

R-Zinnen
S-Zinnen
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: Bijtend.
Milieugevaarlijk.
: R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
: S1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S18 : Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S20 : Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S27/28 : Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en
de huid onmiddellijk wassen, met veel .
S29/35 : Afval niet in de gootsteen werpen ; stof en verpakking op veilige wijze
afvoeren.
S29/56 : Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S59 : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S64 : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn
is).
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RUBRIEK 15. Regelgeving (vervolg)
Overige

: Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
RUBRIEK 16. Overige informatie
Text van de R-Zinnen van § 2

: R11 : Licht ontvlambaar.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/58/EG van de Europese Commissie.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle
en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen
enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op
welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt
Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als
een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
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