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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

· Informatie over het product

· Handelsnaam: Plasticlean

· Artikelnummer: 508250
· Toepassing van de stof / van de bereiding: Reinigingsmiddel voor kunststof

· Fabrikant/leverancier: Schmits Nederland B.V.
Bedrijvenpark Twente 48
7602 KB Almelo
Nederland

· Telefoonnummer: +31 (0)546 57 40 60
· Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 (0)546 57 40 60
· E-mail adres: info@schmits.nl
· Kamer van Koophandel: 06065626

2 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving: Geen.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en
milieu: Het product moet geen markering krijgen op basis van

het berekeningsproces van de "Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste
editie.

· Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-
lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Waterige oplossing van oppervlakteactieve stoffen en

additieven.
· Gevaarlijke inhoudsstoffen:
CAS: 1886-81-3
EINECS: 217-555-1

dodecylbenzeensulfonaat Xn; R 22 10-25%

CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0

2-butoxyethanol Xn, Xi; R 20/21/22-36/38 2,5-10%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6

trinatriumnitrilotriacetaat Xn, Xi; R 22-36-40 0,25-2,5%

· Inhoudsstoffen volgens Detergentenrichtlijn 648/2004/EG:
anionogene oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, NTA
(nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan

< 5%

LIMONENE, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
[EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no.
220-239-6] (3:1)
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· Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen
inzake de mogelijke gevaren is te vinden in rubriek 16.

4 Eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts
raadplegen.

· Na het inademen: In de frisse lucht brengen.
· Na huidcontact: Huid wassen met water.
· Na oogcontact: Ogen spoelen met water.
· Na inslikken: Mond spoelen, veel water of melk drinken.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen: Alle soorten blusmiddelen zijn toegelaten.
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Voor persoonlijke bescherming: zie rubriek 8.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.
· Procedure voor het reinigen/opnemen: Opnemen in een absorberend materiaal (bijvoorbeeld

zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica
gel). Na het opruimen, restant met water wegspoelen.

7 Hantering en opslag

· Hantering
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag
· Materiaal van de verpakking/tank: Kunststof verpakking aanbevolen.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de
opslag: Vorstvrij opslaan in gesloten verpakking voorzien van

etiket.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Technische maatregelen: Neem voor het doseren en hanteren van dit product de
gebruikaanwijzing in acht.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de
werkruimte in acht genomen moeten worden:
111-76-2 2-butoxyethanol
BGW Korte termijn waarde: 246 mg/m³, 50 ppm

Lange termijn waarde: 100 mg/m³, 20 ppm

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen
· Algemene beschermings- en
gezondheidsmaatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

· Ademhalingsbescherming: Geen speciale ademhalingsbescherming vereist bij
normaal gebruik.

(Vervolg op blz. 3)
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· Handbescherming: Gebruik geschikte handschoenen bij herhaald en/of
langdurig contact.

· Handschoenmateriaal: Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en
bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij
de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: Bij normaal gebruik is bescherming van de ogen niet
noodzakelijk.

· Lichaamsbescherming: Geen speciale werkkleding vereist.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens

Vorm: Vloeistof.
Kleur: Groen.
Reuk: Fris/kruidig.

· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: ± 0 °C
Kookpunt/kookpuntbereik: ± 100°C

· Vlampunt: Niet van toepassing.

· Zelfontsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Dichtheid bij 20°C: ± 1,02 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Volledig mengbaar.

· pH-waarde bij 20°C: ± 8,5

10 Stabiliteit en reactiviteit

· Thermische afbraak / te vermijden
omstandigheden: Stabiel onder normale omstandigheden.

· Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke afbraakproducten: Bij doelmatig en doelgericht gebruik geen gevaarlijke

ontledingsproducten.

11 Toxicologische informatie

· Acute toxiciteit
· Karakteristieke symptomen bij
dierexperimenten: Met het preparaat als zodanig zijn geen experimenten

uitgevoerd. Volgens onze huidige kennis is dit product
niet geclassificeerd volgens EG-richtlijnen.

· Primaire aandoening
· Op de huid: Herhaalde of langdurige contacten kan huidontvetting

of -uitdroging veroorzaken.
· Aan het oog: Kan klein oogongemak veroorzaken, maar zal de ogen

niet kwetsen.
· Aanvullende toxicologische informatie: Bij normaal gebruik zijn er geen nadelen voor de

gezondheid bekend of te verwachten.
(Vervolg op blz. 4)
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· Sensibilisatie: Geen effect van overvoeligheid bekend.

12 Ecologische informatie

· Gegevens m.b.t. eliminatie
(persistentie en afbreekbaarheid)

· Verdere informatie: Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen
bekend of te verwachten.

· Gedrag in milieu-compartimenten
· Mobiliteit en bioaccumulatie-potentiaal: Het product is mengbaar met water.
· Verdere ecologische informatie
· CZV-waarde: Niet bekend.
· BZV5-waarde: Niet bekend.
· Opmerking: 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.

· Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor
in water levende organismen.

13 Instructies voor verwijdering

· Product
· Aanbeveling: Als recyclen niet mogelijk is, verwijder afval in

overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

· Verontreinigde verpakkingen
· Aanbeveling: De lege en schoongemaakte verpakkingen kunnen

opnieuw worden gebruikt, gerecycled of in
overeenstemming met de plaatselijke wetgeving
worden afgevoerd.

· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID
(grensoverschrijdend)

· ADR/GGVS/E klasse: - 
· Opmerkingen: ADR/RID reglementeringen niet van toepassing.

· Vervoer per zeeschip IMDG
· IMDG-klasse: - 
· Opmerkingen: IMDG reglementeringen niet van toepassing.

· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR
· ICAO/IATA-klasse: - 
· Opmerkingen: ICAO/IATA reglementeringen niet van toepassing.
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15 Wettelijk verplichte informatie

· Kentekening volgens EG-richtlijnen: Het preparaat is niet kenmerkingsplichtig volgens de
EG-lijsten of andere ons bekende literatuurbronnen.

· R-zinnen: Geen volgens de EG-richtlijnen.

· S-zinnen: Geen volgens de EG-richtlijnen.

· Speciale omschrijving van bepaalde
toebereidingen: Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele

gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

· Nationale voorschriften

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B.

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Verklaring van de R-zinnen in hoofdstuk 3: 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de
mond en aanraking met de huid.

22 Schadelijk bij opname door de mond.
36 Irriterend voor de ogen.
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

· Afgegeven door: Kwaliteitslaboratorium.
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