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1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE VENNOOTSCHAP

Handelsnaam : D-Green
Aard van het product : Vloeibaar
Gebruik van het product : Huishoudelijk en professioneel
Identificatie van de vennootschap : ActiNa bvba

Chemin de l’Ermite, 69
B-1420 Braine l’Alleud - Belgïe
Tel. +32 (0)2 384 98 15
Fax +32 (0)2 384 94 50

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Samenstelling op basis van water, abiëtinezuur, silicaatoplossing, xanthaangom, aliumcarbonaat. Bevat geen insecticide of biocide.

Dit product is niet gevaarlijk. De volledige tekst van deze H-zinnen / P-zinnen vindt men in hoofdstuk 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Identificatie van de gevaren : Niet geklasseerd als gevaarlijke bereiding

Symptomen verbonden aan het gebruik :
- Inademing : Dit product is niet gevaarlijk.
- Contact met de huid : Aanraking met de huid vermijden.
- Contact met de ogen : Aanraking met de ogen vermijden.
- Inslikken : Niet inslikken tijdens gebruik.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Verse lucht laten inademen. Indien onwel, een arts raadplegen
(indien mogelijk, de arts het etiket laten zien).

- Contact met de huid : Besmeurde kledij en schoenen verwijderen. De huid met zeepwater wassen.
- Contact met de ogen : Spoelen met veel water (ong. 10-15 min.). Arts raadplegen
- Inslikken : Veel water drinken (indien mogelijk citroensap). Niet doen braken. Arts raadplegen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Klasse van ontvlambaarheid : Het product is niet ontvlambaar.
- Preventie : Niet roken
- Geschikte blusmiddelen : Waterverstuiver. Poeder.
- Niet geschikte blusmiddelen : Geen snelstromend water gebruiken.
- Speciale maatregelen : Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakking en constructie af te koelen.

Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt.
- Beschermende uitrusting : In de onmiddelijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel

gebruiken

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Een aangepaste bescherming voorzien voor de reinigingsploegen.
- Maatregelen ter bescherming van het milieu : Product met water verdunnen.
- Reinigingmethode : Het gemorst product verzamelen en in een geschikt recipiënt doen.

Spoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag : Enkel in de oorspronkelijke verpakking bewaren en dit op een frisse en goed
verluchte plaats. Indien niet gebruikt, de verpakkingen gesloten bewaren.

- Behandeling : Snel uit de ogen, van de huid en uit de kledij verwijderen. Verwijderd van voedings-
waren en dranken bewaren, ook deze van dieren. De handen en de andere bloot-
gestelde zones met zachte zeep en water wassen, alvorens te eten, te drinken, te roken
en alvorens het werk te verlaten. Niet overgieten in een metalen, zinc, aluminium
recipiënt.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming
- Bescherming van de ademhalingswegen : Er is geen uitrusting voor ademhalingsbescherming nodig onder normale gebruiks-

omstandigheden.
- Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen.
- Bescherming van de huid en het lichaam : Draag geschikte beschermende kleding.
- Bescherming van de ogen : Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
- Inslikken : Tijdens gebruik van het product niet eten, drinken of roken.
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9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand (20 °C) : Vloeibaar.
- Uitzicht / kleur : licht oker
- Geur : Reukloos
- pH-waarde (20°C) : 11
- Kookpunt [°C] : > 100°C
- Vriespunt [°C] : 0
- Vlampunt [°C] : Niet van toepassing
- Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing
- Explosiegrenzen in lucht : Niet ontplofbaar
- Dampspanning : Niet bekend
- Densiteit : +/- 1,2 g/cm3
- Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar
- Viscositeit : 40-50 mPas
- Gehalte aan VOS : Product op waterbasis, zonder vluchtig organisch oplosmiddel,

0 g/liter.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.
- Gevaarlijke reacties : Bij juist gebruik zijn geen gevaarlijke reacties bekend. Te vermijden stoffen: zuren en

op alkaliteit reagerende materialen. Het product kleeft aan glasoppervlakken en test
ze aan.

- Te vermijden stoffen : metaal en glas.
- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen onder normale omstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Toxicologische informatie : Bij een oordeelkundige hantering en juist gebruik heeft het product geen schadelijke
effecten op de gezondheid. Rekening houden met eventuele allergieën voor
natuurlijke stoffen. Geen sensibiliserende effecten bekend.

- Inademing : Geen gegevens beschikbaar
- Contact met de huid : Langdurig contact met de huid kan irritatie veroorzaken.
- Contact met de ogen : Irritatie van de ogen
- Inslikken : Veel water drinken (indien mogelijk citroensap). Niet doen braken. Arts raadplegen.
- Chronische toxiciteit : Geen toxiciteit bekend

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie met betrekking tot het ecologisch effect - CL50-96 uren – vissen (mg/l) : Geen gegevens beschikbaar

CSB waarde : Geen gegevens beschikbaar
BSSS waarde : Geen gegevens beschikbaar
AOX waarde : Geen gegevens beschikbaar
Mobiliteit : Product oplosbaar in water
Persistentie en afbreekbaarheid : Is biologisch goed afbreekbaar
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13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Productverwijdering : Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke
bepaling, door een wettelijk erkende verwerker van gevaarlijke afvalproducten.
EWC N° 060299

- Verwijdering van de verpakking : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product.
Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten.
Lege verpakkingen naar het containerpark brengen.

14 INFORMATIE MET HET BETREKKING TOT HET VERVOER

- Wegvervoer / spoorvervoer : Product is niet opgenomen in de lijst van gevaarlijke producten voor het
(ADR/RID GGVS-GGVE) wegtransport.

- Zeevervoer (IMDG/GGV) : Product is niet opgenomen in de lijst van gevaarlijke producten voor het
zeetransport.

- Airvervoer (ICAO-TI en 1ATA/DGR) : Product is niet opgenomen in de lijst van gevaarlijke producten voor het
airvervoer.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering : : Het product is, op basis van de beschikbare gegevens, geen gevaarlijke materie in de
zin van de wet op chemische producten en van het reglement omtrent gevaarlijke
materies. Het dient derhalve geen bijzonder etiket te dragen.

VbF : Niet van toepassing.
WGK : alkalish
MAK : Niet van toepassing.
Gevaarsymbo(o)l(en) : Niet van toepassing.

16 OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de EG-Verordening.
Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De op deze documenten verstrekte gegevens zijn naar ons weten juist op datum van publicatie en worden verstrekt
vanuit de veronderstelling dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden zoals door
fabrikant / leverancier is aangegeven. Het vermelden van deze veiligheidsinformatie, zonder dat deze als volledig
mag worden beschouwd, helpt de gebruiker zijn verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke producten na te
komen. Als gebruiker bent u gehouden het product te beoordelen en veilig te gebruiken met inachtname van alle
van toepassing zijnde wetten en regelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende
hantering, opslag en gebruik van de producten alle voorschriften betreffende de bescherming van mens en milieu
worden nagekomen.

Einde document
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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