INFORMATIEDATABLAD

1.
IDENTIFICATIE VAN SUBSTANTIE/PREPARATIE EN BEDRIJF
Productnaam:
Dreumex Ultra Power Wipes
Bedrijf:
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail :
Website :

Dreumex B.V.
Dommelstraat 1, 5347 JK Oss, Nederland
+ 31 (0)412 406 506
+ 31 (0)412 406 509
mail@dreumex.com
www.dreumex.com

2.
GEVAARSIDENTIFICATIE
Classificatie:

Gevaren voor de mens:

Dit product voldoet aan de criteria van Richtlijn
1223/2009/EEG inzake cosmetische producten en is niet
geclassificeerd volgens de Richtlijnen 1272/2008/EEG.
Licht irriterend voor de ogen.

3.
SAMENSTELLING/INFORMATION OVER INGREDIËNTEN
Productomschrijving:
Geïmpregneerde handreinigingsdoekjes met scrubzijde
Zonder oplosmiddel.
Informatie over de bestanddelen:
Informatie over de samenstelling staat vermeld in de INCIverklaring op de verpakking.
4.
EERSTEHULPMAATREGELEN
Contact met de ogen:
Na contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen met veel
water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.
Inslikken:
Mond uitspoelen. Raadpleeg een arts.
5.
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Dit product is op waterbasis en bevordert de verbranding niet. Er dient een geschikt brandblusmiddel
voor het omringende vuur gebruikt te worden.
6.
MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD MORSEN
Slipgevaar. Het gemorste product onmiddellijk opruimen.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Zie punt 8.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: Tref de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat
het product het milieu verontreinigt.
7.
GEBRUIK EN OPSLAG
Opslag:
Geschikte verpakking:

Opbergen in een koele, droge ruimte. Beschermen tegen
extreme temperaturen
Mag alleen bewaard worden in de originele verpakking.

8.
CONTROLEMAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Algemene voorzorgsmaatregelen:
Zie de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan
met chemicaliën.
MAC-waarden:
Er is geen MAC-waarde voor dit product bekend.
Persoonlijke bescherming:
Tijdens normaal gebruik is beschermende kleding niet nodig.
9.
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Uiterlijk:
Geïmpregneerd scrubdoekje
Kleur:
Paars doekje
Geur:
Citrus
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pH:
Ontvlammingspunt:
Explosiegrenzen
Viscositeit (20 °C):
Oplosbaarheid in water:
Bevriezingspunt/-bereik:

6–8
nvt
nvt
nvt
nvt
+ 0 °C

10.
STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit:
Het product is stabiel onder normale omstandigheden.
11.
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Dit product voldoet aan alle vereisten van de Richtlijn 1223/2009/EEG inzake cosmetische producten.
12.
ECOLOGISCHE INFORMATIE
Er is voor dit product geen ecotoxicologisch onderzoek uitgevoerd.
Ecotoxiciteit:
Persistentie – afbreekbaarheid:
afbraak van dit product.

Er is geen ecotoxicologische informatie beschikbaar.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de biologische
De biologische afbreekbaareid van gebruikte
reinigingsmiddelen zijn conform de Regulering 648/2004 (EG)
voor reinigingsmiddelen.

13.
INSTRUCTIES VOOR HET WEGGOOIEN
Weggooien van de verpakking:
Afgespoelde verpakkingen mogen bij het gewone industriële
afval worden aangeboden.
Opmerking:
Let op: mogelijk gelden er verplichte en reglementaire
vereisten in de plaats, de regio of het land voor het weggooien
van afval.
14.
TRANSPORTINFORMATIE
UN-nummer:
RID/ADR:
Naam:
Noodkaart voor transport:

Geen.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk.
Niet gereguleerd.
Geen.

15.
REGLEMENTAIRE INFORMATIE
Reguleringen van de gemeenschap:
Richtlijn 1223/2009/EEG inzake cosmetische producten en
andere reguleringen.
Verplichte waarschuwingen:
Niet van toepassing.
Overige informatie:
Niet van toepassing.
16.
OVERIGE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis van het product op het
moment van publicatie. Deze informatie is te goeder trouw gegeven en er wordt geen garantie
geïmpliceerd met betrekking tot de specificatie, noch voor fouten vanwege de vertaling van het
originele, Nederlandse document. Aanbevolen wordt om de informatie die vermeld staat op dit
informatieblad door te geven aan het personeel dat met het product werkt.
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