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VEILIGHEIDSINFORMA TIEBLAD
(richtlijn91/155/EEG)

1_IDENTIFIKATIE

VAN HET PREPARAAT EN OE ONDERNEMING

Handelsnaam:

St Marc Expresse

leverancier:
Adres:

Reckitt Benckiser Nederland B.V.
Postbus 721,2130 AS Hoofddorp
023 - 5584500

Telefoonnr.:

Telefoonnummer voor noodgevallen:
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum 030-2748888 (uitsluitend voor behandelend arts bereikbaar)

2- SAMENSTELLING

EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

In overeenstemming met de EEG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een preparaat. Ingrediêntendeclaratie volgens EEG-aanbeveling (89/542/EEG):
Samenstelling:
Anionogene en niet-ionogene
oppervlakteactieve stoffen, zeep

Percentage:
< 5% conserveringsmiddel

3- RISICO'S

t

Volgens EEG-gevaarlijke Stoffen- en Gevaarlijke Preparatenrichtlijn is dit product niet als gevaarlijk ingedeeld.

4- EERSTE

HULP MAATREGELEN

Algemene aanwijzingen:
Inademing:

-

Huidcontact:
Oogcontact:
Inslikken:

De huid spoelen met water.
Spoel onmiddellijk met (lauw) water. Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen.
De mond laten spoelen met water. Arts raadplegen. Etiket tonen

5- BRANDBESTRIJOINGSMAA

TREGELEN

Verwijder verontreinigd bluswater volgens de lokale regels.
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6. MAATREGELEN

BIJ HET PER ONGELUK

VRI.JKOMFN

VAN HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Vermijd contact met huid en ogen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Neem passende maatregelen om verspreiding van het product in het milieu te
voorkomen.
Zoveel mogelijk product opnemen met absorberend materiaal. Restant
wegspoelen met voldoende water.

Manieren van opruimen:

7. HANTERING

EN OPSLAG

Hantering:
Brand- en explosiepreventie:

Opslag:

De normale arbeidshygiëne voor de omgang met was- en reinigingsmiddelen in acht
nemen.
Buiten bereik van kinderen in goed gesloten verpakking bewaren. Vorstvrij bewaren.

8- MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELUNG/PFRSOONII.lKF

Algemene maatregelen:

Buiten bereik van kinderen houden, weghouden van voedsel en diervoeder.

Blootstellingswaarden:
Beschermingsmiddelen:
Persoonlijkeuitrusting:
Adembescherming:

-

Handbescherming:

Het dragenvan handschoenen wordt aanbevolen

Oogbescherming:

Het dragen van een bril wordt aanbevolen

g. FYSISCHE

-

EN CHEMISCHE

,

EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand:
Kleur:
Geur:

vloeibaar
groen

pH:
Alkaliteit:
Ontledingstemperatuur:
Vlampunt:
Explosieve eigenschappen:
Oxiderende eigenschappen:
Viscositeit:

neutraal
-

Oplosbaar in water:
Kookpuntlkooktrajekt:
Smeltpuntlsmelttraject:

10. STABILITEIT

RFSCHFRMIN~

geparfumeerd(dennengeur)

I

1,004
onbeperkt.
ongeveer 100oG

-

EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:
Te vermijden omstandigheden:
Te vermijden stoffen:

Gevaarlijkeontledingsprodukten:

Bij normale gebruiksomstandigheden is dit product stabiel.

Geen bekend.
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11. TOXICOLOGISCHE

INFORMATIE

Toxicologische effecten op grond van human experience:
Inhalatie:
Huidcontact:
Oogcontact:
Inslikken:
-

12. ECOLOGISCHE

INFORMATIE

De toegepaste wasaktieve stoffen voldoen aan de normen, die de wet stelt aan de biologische afbreekbaarheid van
oppervlakteactieve stoffen.

13. INSTRUKTIES

VOOR VERWIJDERING

Product:

Volgens lokale voorschriften.
Verpakking bij laatste gebruik goed omspoelen met water (dit nog gebruiken). Daarna kan de
fles bij het normale huishoudelijk afval.
Nationale regelgeving: Productafval/-restanten afvoeren conform de Wet Milieubeheer.

Verpakking:

14. INFORMATIE

MET BETREKKING

,
TOT HET VERVOER

Geen gevaarlijke stof m.b.t. de geldende vervoersvoorschriften.

15- WETTELIJK

VERPLICHTE

Produktnaam:
Gevaarssymbool:
EEG-grondstofaanduiding
Waarschuwingszinnen:

op etiket:

Veiligheidsaanbevelingen:

16- OVERIGE

INFORMATIE
St Marc Expresse
S2, S26, S46

INFORMATIE

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad betreft uitsluitend het in rubriek 1 genoemde product en behoeft niet te
gelden bij gebruik tezamen met (een) ander(e) product(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op
dit moment correct en volledig en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t.
het speciale gebruik dat hij van het product maakt. Genoemde informatie geldt niet als produktspecifikatie.

Uitgiftedatum: 19 oktober 1998.
Historie:

Eerste editie.
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