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IdentIfIcatIe van de product
productnaam: Solidfloor Onderhoudsolie
Soort product: Vloerolie
Gebruik: Oliën van houten vloeren
Telefoon voor noodgevallen: Bij vergiftigingsgevallen 
kan de behandelende arts inlichtingen over de 
inhoud van het product en eventuele behandeling 
van de vergiftiging verkrijgen in NL bij het 
vergiftigingsinformatiecentrum tel.: 
+31 (0) 30274 8888 en in BE bij het antigifcentrum: 
+32 (0) 70 245 245

SamenSStellInG/InformatIe over  
de beStandelen
Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure 
stof). Formulering R-zinnen – zie punt 16.
Eventuele vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 
8 met PPM.

Inhoud:  %:  Classificering:
Alcaner, C11-15  60 - 70  Xn R65, R66
CAS-nr. 90622-58-5

GevarenIdentIfIcatIe
De belangrijkste gevaren voor mens en milieu:  
Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. 
Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in 
een brandveilig afvalcontainer en vernietigen.

eerSte hulp maatreGelen
Algemeen: Bij twijfel arts raadplegen. Zie ook punt 1.
Longen (inhalatie): Slachtoffer in de frisse lucht 
brengen. Eventueel arts raadplegen.
Ogen: Eventuele contactlenzen verwijderen. Hoofd 
achterover houden en minimaal 10 minuten uitspoelen 
met water. Oog goed uitspoelen. Raadpleeg een arts.
huid: Verontreinigde kleding direct verwijderen en 
verontreinigde huid goed wassen met vloeibare zeep 
en water. Gebruik eventueel een huidreiniger.  
Gebruik geen oplosmiddelen of verdunner.
mond (inslikken): NIET laten overgeven. Bij 
overgeven het hoofd omlaag houden, zodat geen 
maaginhoud in de longen kan komen. Raadpleeg een 
arts of ambulance.
Verbranding: Met water spoelen tot de pijn ophoudt. 
Tijdens het spoelen kleding verwijderen die niet is vast 
gebrand van het verbrande gebied. Als de hulp van een 
arts noodzakelijk is, doorgaan met spoelen tot de arts 
de behandeling overneemt.

brandbeStrIjdInGSmaatreGelen
Geschikte blusmiddelen: Schuim, koolzuur, poeder 
of waterspray.

Ongeschikte blusmiddelen: Geen waterstraal 
gebruiken, omdat dit de brand verspreidt.
Algemeen: Gesloten houders met water koelen.

maatreGelen bIj lekkaGe
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming  
van personen: Zie persoonlijke bescherming onder 
punt 7 en 8.
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van  
het milieu: Bij verontreiniging van meren, waterlopen 
of afvoeren de milieudienst waarschuwen.
methoden voor het opruimen: Niet wegspoelen in 
riool of waterlopen. Verzamelen met een onbrandbaar, 
absorberend materiaal, zoals zand, aarde, granulaat 
en in een wegwerphouder verzamelen (zie punt 13). 
Vervolgens afspoelen met een schoonmaakmiddel. 
Geen oplosmiddelen gebruiken.

handelInG en opSlaG
Handeling: Product niet gebruiken in kleine, 
afgesloten ruimtes. Huid- en oogcontact vermijden. 
Voor voldoende ventilatie zorgen: zie punt 8.
Opslag: Geopende verpakking goed afsluiten en 
rechtop bewaren om verspilling te voorkomen. Bevat 
vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst 
materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in een 
brandveiligafvalcontainer en vernietigen.

blootStellInG/perSoonlIjke 
beSchermInGSmIddelen
Technische maatregelen: Zodanig werken dat 
inademing van dampen en huidcontact tot een 
minimum wordt beperkt.
Ademhalingsbescherming: Bij opbrengen met kwast 
of roller niet vereist.
Bescherming van handen: Beschermende 
nitrilhandschoenen gebruiken. Bij een handschoendikte 
van 0,38 mm is de gebruiksduur 8 uur. Aanwijzingen 
van de fabrikant inzake gebruik en vervangen altijd 
opvolgen.
Algemeen: Bij een beoordeling van de werkplek 
dient te worden gegarandeerd dat medewerkers niet 
worden blootgesteld aan invloeden die een risico 
kunnen inhouden bij zwangerschap of het geven van 
borstvoeding.
Blootstellingsgrense: CAS-nr: 90622-58-5
Stofnaam: Alcaner, C11-15
Grenswaarden: 25 ppm
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fySISche / chemISche eIGenSchappen
fysische toestand:   vloeibaar
Vlampunt:  > 62oC
Dichtheid:  0,83
Brandgevaarlijksheidsklasse:  III - 1
Explosiegrenzen:  0,7 - 5
% organisch oplosmiddel:  70
VOC-gehalte (g/l):  581

StabIlIteIt en reactIvIteIt
Stabiliteit: Stabiel bij kamertemperatuur.
te vermijden situaties: Bij blootstelling aan 
hoge temperaturen kunnen zich gevaarlijke 
afbraakproducten vormen. Zie ook punt 5.
te vermijden materialen: Product verwijderd 
houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en basen 
om reacties waarbij warmte vrijkomt te voorkomen.

toxIcoloGISche InformatIe
(gezondheidsbedreigende eigenschappen):
Inademen: Dampen van het product kunnen 
irriterend werken en hoofdpijn veroorzaken. 
Langdurige herhaaldelijke inademing van hoge 
concentraties kan schade aan lever, nieren, hersenen 
en het zenuwstelsel veroorzaken.
de huid: Organische oplosmiddelen ontvetten de 
huid. Langdurig herhaaldelijk contact met de huid 
kan eczeem en irritatie veroorzaken. Organische 
oplosmiddelen kunnen via de huid worden opgenomen.
De ogen: Stof in de ogen werkt irriterend.
Inslikken: Chemische longontsteking kan ontstaan, 
als bij overgeven oplosmiddel in de longen komt.  
Orale inname kan leiden tot overgeven of buikpijn.

mIlIeuaSpecten
Werking op korte- en langere termijn op de ecologische 
toxiciteit:
Ecotoxiciteit: Het product niet laten weglekken in riool, 
waterlopen of grond.

InStructIeS voor verwIjderInG
Verwijdering: Productresten zijn geclassificeerd 
als gevaarlijk afval. Bevat vluchtige oliën. Kans op 
zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken 
e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en
vernietigen”.
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 08 01 11 Verf- 
en lakafval bevat gehalogeneerde oplosmiddelen of 
andere gevaarlijke stoffen

tranSportInformatIe
Het product valt niet onder de regels ten aanzien van 
het transport van gevaarlijke goederen.

InformatIe over reGelGevInG
Inhoud: Alcaner, C11-15
merken: Het product hoeft uit hoofde niet te worden 
gemerkt.
Bijzonder markering: Bevat vluchtige oliën. Kans op 
zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken 
e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en 
vernietigen.
Toepassingsbeperkingen: Niet gebruiken door 
jongeren onder 18 jaar.

andere InformatIe
r22 Schadelijk bij opname door de mond.
r38 Irriterend voor de huid.
r43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met 
de huid.
r65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken.
r66 Herhaalde blootstelling kan een droge of 
gebarsten huid veroorzaken.

Algemeen: Product valt vanwege de 
kobaltverbindingen onder hoofdstuk 2 van de 
bekendmaking inzake het voorkomen van de kans op 
kanker bij werkzaamheden met stoffen en materialen 
van de Deense arbeidsinspectie.

Afsluitende opmerking:
De inlichtingen in deze leveranciersgebruiksaanwijzing 
zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar 
waren bij het opstellen hiervan. Deleveranciers- 
gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de geldende 
EU en nationale wetgeving. Het product is niet getest, 
maar de informatie over het product is gebaseerd 
op kennis over de gevaarlijke eigenschappen van 
de bestanddelen alsmede kennis over vergelijkbare 
producten. Wijzigingen zijn uitgevoerd als een 
algemene update van het informatieblad.
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eG-veIlIGheIdSInformatIeblad  
SolIdfloor ultImate hardwax olIe

IdentIfIcatIe van de Stof of het preparaat  
en van de vennootSchap/ondernemInG
handelsnaam: Solidfloor Ultimate Hardwax olie
Toepassing: Onderhoudsolie

SamenStellInG en InformatIe 
over de beStanddelen
Inhoudstoffen:
Ricine-olie, Kolophoniumhars-ester, Isoparaffine,  
Saflorolie, Kaolien, Silicaatpigment, Microwas, 
Kiezelzuur, zinkcarbonaat, Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen. 
Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen 
volgens 67/548/EEG. Cas.Nr. Naam Conc.bereik 
EINECS Nr. Symbool R-zinnen 64741-65-7 Isoalkane 
>10% 265-067-2 Xn 53, 65/66

rISIco’S
Het product is geclassificeerd als niet gevaarlijk 
volgens richtlijn 1999/45/EC en de Gevaarlijke Stoffen 
Richtlijn. Bijzondere risico’s voor mens en milieu:
Het product is niet zelfontbrandbaar. 
Zelfontbrandinggevaar van met dit product 
doordrenkte doeken, schuurstof, pads, etc. Het 
oplosmiddel kan bij te hoge temperaturen verdampen 
en explosiegevaarlijke mengsels boven het vlampunt 
vormen. Systeem van classificatie: De classificatie 
is conform de actuele EG-lijsten en aangevuld door 
vakliteratuur en bedrijfsinformatie.

eerStehulpmaatreGelen
Algemeen: Langdurige expositie kan huidirritaties 
veroorzaken.
Inademing: De patiënt in de buitenlucht brengen.
In geval van klachten een arts raadplegen.
Contact met de ogen: Contactlenzen verwijderen. 
Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen 
met stromend water, terwijl de ogen worden 
opengehouden. Een arts raadplegen.
contact met de huid: Verontreinigde kleding 
uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep.
opname door de mond: Bij inslikken van het product 
onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken 
opwekken.

brandbeStrIjdInGSmaatreGelen
Geschikte blusmiddelen: Alcoholbestendig schuim, 
CO2, poederblussers, waternevel. 
Niet geschikte blusmiddelen: Waterstraal
Aanbevelingen: De dampen niet inademen. Passende 
ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

maatreGelen bIj accIdenteel vrIjkomen 
van de Stof of het product
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Adem 
de dampen niet in. Zorg voor goede ventilatie. 
Veiligheidsvoorschriften (zie rubriek 7 en 8) naleven.
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom dat het in 
de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.
manieren van opruimen: Dijk het gemorste 
materiaal in en neem het op met onbrandbare 
absorptiematerialen zoals zand, aarde en vermiculiet, 
en plaats die in een container zodat het volgens de 
plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek  
3 en 13).

hanterInG en opSlaG
Hantering: Goed gesloten verpakkingen verwijderd 
houden van warmtebronnen, vonken en open vuur. 
Contact met huid en ogen vermijden. 
Inademing van damp en spuitnevel dient vermeden 
te worden. In verwerkingsruimten dient roken, eten 
en drinken verboden te worden. Voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen zie rubriek 8. Nooit druk 
gebruiken om de verpakking te ledigen: de verpakking 
is geen drukvat. Aan de arbeidsvoorschriften m.b.t. 
veiligheid en gezondheid dient voldaan te worden.
Opslag: Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. 
Sla het product op onder een temperatuur tussen 10 
en 300 C in een droge, goed geventileerde ruimte, 
uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. 
Vermijd contact met ontstekingsbronnen. Vermijd 
ieder contact met oxidatiemiddelen van sterk basische 
en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen 
onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend 
dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te 
worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

maatreGelen ter beheerSInG van 
blootStellInG / perSoonlIjke beSchermInG 
Omdat er voor dit product geen blootstellinglimieten 
zijn vastgesteld, wordt de inachtneming van de 
volgende limieten aanbevolen: CAS-Nr. Naam Limiet 
Soort 64741-65-7 Isoalkane groep  
1000 mg/m3 TRGS 900/901 200 ml/m3

Persoonlijke Bescherming: De in de omgang 
met verf- en chemische producten gebruikelijke 
voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Bescherming 
ademhalingswegen: In geval van ontoereikende 
ventilatie, ademhalings-bescherming gebruiken. 
Bescherming van de handen: Gebruik bij herhaald 
en/of langdurig contact handschoenen van het 
volgende type: Neopreen rubber of nitril rubber. 
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Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbrillen 
die beschermen tegen spetters. Bescherming van de 
huid: Na contact dient de huid te worden gewassen.

fySISche en chemISche eIGenSchappen
kleur:  vorm
geel - bruin  vloeibaar
Geur: karakteristiek voor oliën en harsen
Toestandsverandering
Smeltpunt: n.v.t.
kookpunt: Kookpunt van het oplosmiddel >180 °C
vlampunt: > 61 °C
Ontstekingspunt: > 400°C
Zelfontbranding: Het product is niet 
zelfontbrandbaar. Zelfontbranding-gevaar van met dit 
product doordrenkte doeken, schuurstof, pads, etc.
Gevaar van explosie: Het product is niet 
explosiegevaarlijk. Maar er kan een explosiegevaarlijk 
mengsel van damp/lucht ontstaan.
Explosiegrenzen: Bovenste: 7,0 Vol% 
Onderste: 0,6 Vol%
dampdruk: bij 20°C: < 1mbar
ph-waarde: n.v.t.
dichtheid: 0,85 g/cm3 bij 20°C
oplosbaarheid in water: niet oplosbaar
viscositeit: DIN 3mm > 32 sec bij 20°C

StabIlIteIt en reactIvIteIt
Te vermijden omstandigheden: Bij opslag en 
gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel.
te vermijden stoffen: Ieder contact met hitte, open 
vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.  
Zie ook punt 3.
Gevaarlijke afbraakproducten: Bij gebruik 
zoals voorgeschreven, zijn geen gevaarlijke 
afbraakproducten bekend.

toxIcoloGISche InformatIe
Acute toxicologie: LD/LC50-waarden Naam soort 
waarde species Mengsel van koolwaterstof Isoalkane 
oraal 6000 mg/kg rat Primaire irritatie.
Inademing: Blootstelling aan samengestelde dampen 
van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn 
dan de maximale blootstelling, veroorzaken irritaties 
van de ogen en de ademhalingswegen. Symptomen 
kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid en storingen van 
het centrale zenuwstelsel.
Contact met de ogen: Kan een lichte huidirritatie 
veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling 
aan het product kan resulteren in het verwijderen van 

de vetten uit de huid, waardoor een niet allergisch 
contacteczeem kan ontstaan.
Contact met de ogen: Kan een lichte irritatie van de 
ogen veroorzaken, maar leidt niet tot beschadiging van 
het oogweefsel.
opname door de mond: Kleine hoeveelheden, 
die door inslikken of overgeven in de longen 
terechtkomen, kunnen een longontsteking of een 
longoedeem veroorzaken.

ecoloGISche InformatIe
Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater 
terechtkomen. Met het product vervuild water met 
behulp van een olieof een vetscheider reinigen. Het 
product bevat minimaal watergevaarlijke inhoudstoffen 
conform WGK 1.

InStructIeS voor verwIjderInG
Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater 
terechtkomen. Afval en lege verpakkingen afvoeren 
volgens de plaatselijke wettelijke verordeningen.

InformatIe met betrekkInG 
tot het vervoer
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
volgens de internationale vervoerswetgeving.

wettelIjk verplIchte InformatIe
Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens 
EC richtlijn 1999/45/EC.
r-zinnen: n.v.t.
S-zinnen: 
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S62 Bij inslikken geen braken opwekken; direct een 
arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.
ChemVOCVerfV 690 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 
700 g/l) 
Categorie f

overIGe InformatIe
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is 
gebaseerd op kennis die op dit ogenblik in ons bezit 
is en in overeenstemming met de nationale wetten en 
de wetten van de EG. De werkomstandigheden van de 
gebruikers zijn bij de samenstellers van dit blad niet 
bekend en kunnen door hen niet worden beïnvloed. 
Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het 
gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden 
gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder 
rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoording van 
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de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen  
met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in  
de plaatselijke wetten en reglementen. 
De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving 
van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product 
gelden: het dient niet te worden opgevat als een 
garantie betreffende de eigenschappen van ons 
product. 
De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen 
gegevens zijn samengesteld in overeenstemming met 
91/155/EEG.
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veIlIGheIdSInformatIeblad 
SolIdfloor natuurzeep

IdentIfIcatIe van de product
productnaam: Solidfloor Natuurzeep
Soort product: Vloerzeep.
Telefoon voor noodgevallen: Bij 
vergiftigingsgevallen kan de behandelende arts 
inlichtingen over de inhoud van het product en
eventuele behandeling van de vergiftiging verkrijgen 
in NL bij het vergiftigingsinformatiecentrum tel.:  
+31 (0) 30274 8888 en in BE bij het antigifcentrum: 
+32 (0) 70 245 245

SamenStellInG/InformatIe  
over de beStanddelen
Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure 
stof). Formulering R-zinnen – zie punt 16. Eventuele 
vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 8 met PPM.

GevarenIdentIfIcatIe
De belangrijkste gevaren voor mens en milieu: 
Herhaald of langdurig contact met het product kan 
eczeem tot gevolg hebben.
 
eerSte hulp maatreGelen
Algemeen: Breng deze gebruiksaanwijzing mee als u 
zich richt tot een arts/eerste hulp post.
Inademen: Frisse lucht.
Oogcontact: Onmiddellijk uitspoelen met water. Een 
arts raadplegen alsirritatie blijft bestaan.
huidcontact: Afwassen met water en zeep.
Inslikken: De mond spoelen en daarna veel water 
drinken. GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen 
als irritatie blijft bestaan.

brandbeStrIjdInGSmaatreGelen
Geschikte blusmiddelen: Niet brandbaar. 
Blusmiddelen kiezen al naar gelang de omgeving.

maatreGelen bIj lekkaGe
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van  
het milieu: Bij verontreiniging van het milieu met 
grotere hoeveelheden, de brandweer waarschuwen.  
Zie punt 13.
methoden voor het opruimen: Grotere 
hoeveelheden opzuigen met absorberend materiaal  
en afleveren bij erkende ontvangstinstelling.
Kleine hoeveelheden wegspoelen met ruim water.

handelInG en opSlaG
Handeling: Voorkom contact met huid en ogen. Zorg 
voor een werkroutine die morsen e.d. tot een minimum 
beperkt.
Opslag: Bewaren in de gesloten, originele verpakking.
Speciale milieubeschermingsmaatregelen: 
Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig gesloten en 
rechtop bewaard te worden om lekkage te voorkomen.
houdbaarheid: 36 mnd.

blootStellInG/perSoonlIjke 
beSchermInGSmIddelen
Technische maatregelen: Er dient ruim water 
beschikbaar te zijn en een oogspoelfles.
Bescherming van de handen: Gebruik eventueel 
beschermende handschoenen van rubber.
Bescherming van de ogen: Gebruik eventueel een 
veiligheidsbril.
Algemeen: Werkplek en arbeidsmethoden zodanig 
inrichten dat direct contact met het product wordt 
voorkomen.

fySISche / chemISche eIGenSchappen
fysische toestand:  Vloeistof
Soortelijk gewicht: 1,01 - 1,03 g/cm³
ph-concentraat: 9,7

StabIlIteIt en reactIvIteIt
Stabiliteit: Het product is stabiel bij normaal gebruik.

toxIcoloGISche InformatIe
(gezondheidsbedreigende eigenschappen):
de huid: Kan irritatie van de huid veroorzaken. 
Langdurig of frequent huidcontact kan op eczeem 
lijkende uitdroging van de huid veroorzaken.
De ogen: Kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Inslikken: Inslikken kan irritatie van de slijmvliezen 
tot gevolg hebben.
Effect op langere termijn: Geen bekend.

mIlIeuaSpecten
Werking op korte- en langere termijn op de 
ecologische toxiciteit: De organische stoffen in 
het product zijn slechts weinig giftig voor in het 
water levende organismen en behoeven daarom niet 
geclassificeerd te worden voor milieueffecten in het 
water (LC, EC en IC >100 mg/l).
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veIlIGheIdSInformatIeblad 
SolIdfloor natuurzeep

afbreekbaarheid: De organische stoffen in het 
product zijn gemakkelijk afbreekbaar volgens OECD 
testmethode 301 A-F.

InStructIeS voor verwIjderInG
Algemeen: Chemischafval-groep, afvalfractie en EAK-
code gelden voor resten van het product in zuivere 
vorm.
Verwijdering: Lekkage en resten verwijderen volgens 
aanwijzingen van de plaatselijke overheid, b.v. 
inleveren bij gemeentelijke ontvangstinstelling voor 
chemisch afval.
Chemischafval-groep: H
afvalfractie: 01.11
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 20 01 30 
Detergenten, behalve afval dat thuishoort  
onder 20 01 29

tranSportInformatIe
Het product valt niet onder de regels voor transport 
van gevaarlijke goederen.

InformatIe over reGelGevInG
merken: Er bestaat geen merkplicht voor het product 
volgens beschikking nr. 329 van 16 mei 2002 van het 
Deense Milieuministerie.
Bijzonder markering:
mal-code: 00-1
Eis tot speciale opleiding: Geen speciale opleiding, 
gebruikers dienen echter wel op de hoogte te zijn van 
de inhoud van deze gebruiksaanwijzing.

andere InformatIe
Afsluitende opmerking: De inlichtingen in deze 
leveranciersgebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op 
de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen 
hiervan. Deleveranciersgebruiksaanwijzing is opgesteld 
volgens de geldende EUen nationale wetgeving.  
Het product is niet getest, maar de informatie over  
het product is gebaseerd op kennis over de gevaarlijke
eigenschappen van de bestanddelen alsmede 
kennis over vergelijkbare producten. Wijzigingen 
zijn uitgevoerd als een algemene update van het 
informatieblad.
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veIlIGheIdSInformatIeblad 
SolIdfloor IntenSIefreInIGer

IdentIfIcatIe van de product
productnaam: Solidfloor Intensiefreiniger
Gebruik: Basisreiniging.
Telefoon voor noodgevallen: Bij vergiftigings-
gevallen kan de behandelende arts inlichtingen over  
de inhoud van het product en eventuele behandeling 
van de vergiftiging verkrijgen in NL bij het
vergiftigingsinformatiecentrum tel:  
+31 (0) 30 748 888 en in BE bij het antigifcentrum:  
+32 (0) 70 245 245

SamenStellInG/InformatIe 
over de beStanddelen
Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure 
stof). Formulering R-zinnen – zie punt 16. Eventuele 
vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 8 met PPM.

Inhoud:  %:  Classificering:
C13-oxoalkohol 8 EO  5 - 15%  Xn R22, R41 
69011-36-5
Complexvormer  < 5%  Xi R36/38 
Alkylpolyglucosid  < 5%  Xi R41
94038-1
Vetalcoholethoxylaat  < 1%  Xi, N R38, 
R50/53
94038-1

GevarenIdentIfIcatIe
De belangrijkste gevaren voor mens en milieu:
R36 Irriteert de ogen. Irritatie bij oogcontact.  
De werking wordt vaak pas na enige tijd opgemerkt.

eerSte hulp maatreGelen
Algemeen: Breng deze gebruiksaanwijzing mee als 
u zich richt tot een arts/eerste hulp post.
Longen (inhalatie): Frisse lucht.
Oogcontact: Het oog goed opensperren. Direct met 
water uitspoelen gedurende minstens 15 minuten. 
Raadpleeg een arts.
huidcontact: Afspoelen met water.
mond (inslikken): De mond spoelen en daarna veel 
water drinken.

brandbeStrIjdInGSmaatreGelen
Geschikte blusmiddelen: Niet brandbaar. 
Blusmiddelen kiezen al naar gelang de omgeving.
Persoonlijke bescherming: Zie punt 8.
Algemeen: Het product zomogelijk verwijderen, 
of anders koelhouden met water.

maatreGelen bIj lekkaGe
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming 
van personen: Gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen - zie punt 8.
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van  
het milieu: Zie punt 13.
methoden voor het opruimen: Grotere 
hoeveelheden opzuigen met absorberend materiaal  
en afleveren bij erkende ontvangstinstelling.
Kleine hoeveelheden wegspoelen met ruim water.

handelInG en opSlaG
Handeling: Vermijd contact met ogen. Mag niet 
gemengd worden met zure producten. Zorg voor een 
werkroutine die morsen e.d. tot een minimum beperkt.
Opslag: Bewaren in de gesloten, originele verpakking.
Speciale milieubeschermingsmaatregelen: 
Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig gesloten en 
rechtop bewaard te worden om lekkage te voorkomen.
houdbaarheid: 36 mnd.

blootStellInG/perSoonlIjke 
beSchermInGSmIddelen
Technische maatregelen: Er dient ruim water 
beschikbaar te zijn en een oogspoelfles.
Bescherming van de handen: Gebruik eventueel 
beschermende handschoenen van rubber.
Bescherming van de ogen: Bij gevaar voor spatten 
een veiligheidsbril gebruiken.
Algemeen: Werkplek en arbeidsmethoden zodanig 
inrichten dat direct contact met het product wordt 
voorkomen. Gebruikte werkhandschoenen wegwerpen 
in een speciale afvalemmer die afgeleverd dient te 
worden als gevaarlijk afval.

Fysische / chemische eigenschappen:
fysische toestand:  Vloeistof
Soortelijk gewicht:  1,06 g/cm³
ph-concentraat:  11,5

StabIlIteIt en reactIvIteIt
Stabiliteit: Het product is stabiel bij normaal gebruik.

toxIcoloGISche InformatIe
(gezondheidsbedreigende eigenschappen):
de huid: Kan irritatie van huid veroorzaken.
De ogen: Spatten in de ogen veroorzaken sterke 
irritatie. De werking wordt vaak pas na enige tijd 
opgemerkt.
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Algemeen: 
c13-oxoalkohol 8 eo: oraal rat = >200-<2000 mg/kg
complexvormer: oraal rat = >2000 mg/kg
vetalcoholethoxylaat: oraal rat = >2000 mg/kg
c13-oxoalkohol 8 eo: huid (konijn) = niet irriterend 
OECD 404
vetalcoholethoxylaat: huid (konijn) = irriterend OECD 
404

mIlIeuaSpecten
Werking op korte- en langere termijn op de 
ecologische toxiciteit: Bevat een stof die zeer giftig 
is voor in het water levende organismen. Bevat een stof 
die giftig is voor in het water levende organismen, maar
die geen milieuclassificatie behoeft omdat hij uiterst 
makkelijk afbreekbaar is. De overige stoffen in het 
product zijn slechts weinig giftig voor in het water 
levende organismen en behoeven daarom niet 
geclassificeerd te worden voor milieueffecten in het 
water (LC, EC en IC >100 mg/l).
afbreekbaarheid: Bevat een stof die ongewenste 
werking op langere termijn in het water kan 
veroorzaken. Bevat een stof die niet gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar is, maar volledig afbreekbaar 
volgens OECD testmethode 302 A-C. De overige 
organische stoffen in het product zijn gemakkelijk 
afbreekbaar volgens OECD testmethode 301 A-F.
c13-oxoalkohol 8 eo
Toxiciteit voor vissen:  LC50 (96 h) 1-10 mg/l
Toxiciteit voor daphnia 
(watervlooien):  EC50 (48 h) 1-10 mg/l
Toxiciteit voor algen:  IC50 (72 h) 10-100 mg/l
Afbreekbaarheid:  OECD 301 A, >70% 
 (28 days), gemakkelijk 
 biologisch afbreekbaar.
Accumulatie:  COD, 2100 mg/g
Alkylpolyglucoside
Toxiciteit voor vissen:  LC50 (96 h) >100 mg/l
Afbreekbaarheid:  OECD 301 D, >80% 
 (28 days), gemakkelijk 
 biologisch afbreekbaar.
acomplexvormer
Toxiciteit voor vissen:  LC50 (96 h) >100 mg/l
Toxiciteit voor daphnia 
(watervlooien):  EC50 (48 h) >100 mg/l
Toxiciteit voor algen:  EC50 (72 h) >100 mg/l
Afbreekbaarheid:  OECD 302 B, 100% 
 (28 days), volledig   
 biologisch afbreekbaar.
Mobiliteit:  Wateroplosbaar.
vetalcoholethoxylaat
Toxiciteit voor vissen:  LC50 (96 h) <1 mg/l
Afbreekbaarheid:  OECD 302 B, >70% 
 (28 days), volledig   
 biologisch afbreekbaar.

InStructIeS voor verwIjderInG
Algemeen: Chemischafval-groep, afvalfractie en 
EAK-code gelden voor resten van het product in zuivere 
vorm.
Verwijdering: Het product wordt beschouwd als 
gevaarlijk afval. Lekkage en resten verwijderen volgens 
aanwijzingen van de plaatselijke overheid, b.v. inleveren 
bij gemeentelijke ontvangstinstelling voor chemisch afval.
Chemischafval-groep: H
afvalfractie: 01.11
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 20 01 29 Detergenten 
die gevaarlijke stoffen bevatten.

tranSportInformatIe
Het product valt niet onder de regels voor transport van 
gevaarlijke goederen.

InformatIe over reGelGevInG
Inhoud: 
r36 Irriterend voor de ogen
S(2) Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S26 Indien de stof in de ogen komt, direct grondig 
spoelen met water en een arts raadplegen.
merken:
mal-code: 00-3
Eis tot speciale opleiding: Geen speciale opleiding, 
gebruikers dienen echter uitdrukkelijk op de hoogte te 
zijn gebracht van de gevaarlijke eigenschappen van het 
product.

andere InformatIe
r22 Gevaarlijk bij inslikken.
r38 Irriteert de huid.
r41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
r36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
r50/53 Zeer giftig voor in het water levende 
organismen; kan ongewenste werking op langere 
termijn in het water veroorzaken.

Afsluitende opmerking: De inlichtingen in deze 
leveranciersgebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op 
de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen 
hiervan. Deleveranciersgebruiksaanwijzing is opgesteld 
volgens de geldende EUen nationale wetgeving. Het 
product is niet getest, maar de informatie over het 
product is gebaseerd op kennis over de gevaarlijke 
eigenschappen van de bestanddelen alsmede 
kennis over vergelijkbare producten. Wijzigingen 
zijn uitgevoerd als een algemene update van het 
informatieblad.
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