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datum van de druk: 5.11.2015 opnieuw bewerkt op: 5.11.2015 

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ondernenting 

   Informatie over het produkt 

 Handelsnaam:   Reinigingsvloeistof voor de DISKO 1504, 1505, 1594, 1595  

      reinigingsdoeken 

  

  Toepassing van de stof / van de bereiding  

   Fabrikant/leverancier: 
   DISKO Reinigungsprodukte GmbH 
  2201 Gerasdorf  bei Wien, Resselgasse 1 
  Telephone +43/1/734 35 96-0 - Telefax +43/1/734 35 96-15   

  inlichtingengevende sector: Telephone +43/1/734 35 96-0 

Rubriek 2: Identificatie van de gevaraen 
 
     2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
     Indeling (CLP) 
     De stof of het mengsel is niet gevaarlijk volgens Verordening  
     (EG No. 1272/2008  (CLP) 
 
     2.2. Etiketteringselementen (CLP) 
     De stof of het mengsel is niet gevaarlijk volgens Verordening  
     (EG No. 1272/2008  (CLP) 
  
     2.3. Andere gevaren 
     Gen bij gebruik overeenskomstig de bestemming 
 
    Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
 

  Gevaarlijke Componenten: 
 532-31-1 Sodium benzoate 

Gehalte: 0,01 – 01 % 
Het product is 
niet gevaarlijk 

 

    

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen 
       Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

  Na het inademen: Het product is niet gevaarlijk 
  na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid 
  Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen 
  Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren 

Rubriek 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
  Geschikte blusmiddelen: 
    Niet toepasselijk  
  speciale beschermende kleding:   
  Geen bijzondere maatregelen nodig. 
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Handelsnaam:     Reinigingsvloeistof voor de DISKO 1504, 1505, 1594, 1595 reinigingsdoeken 

 
  Rubriek 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

  Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig. 
 
  Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij. 

Rubriek 7: Hantering en opslag 

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

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke   
bescherming 

  Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: 
  Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 
 

  Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: 

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk

            

  Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 

  Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 

    Niet noodzakelijk 
 Ademhalingsbescherming: 
   Niet noodzakelijk. 
  Handbescherming: 
  Nied noodzakelijk 

9 Fysische en chemische eigenschappen 
 

  Algemene gegevens  

Vorm: 
Kleur: 
Reuk: 

vloeibaar 
kleurloos 
karakteristiek 
 

     Toestandsverandering  
      Smeltpunt/smeltbereik: 

niet bepaald 
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  Handelsnaam:   :     Reinigingsvloeistof voor de DISKO 1504, 1505, 1594, 1595 reinigingsdoeken 

 
 

Kookpunt/kookpuntbereik: < +100° C  

  Vlampunt:  Geen Vlampunt  

  

  Zelfonsteking: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. 

  Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. 

  

Dichtheid bij 20°C: 0,99 g/cm3 

 Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 
 Water: 

volledig mengbaar 

pH-waarde bij 20°C: 5,5 – 6,5 

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit 
  Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: 
  Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. 

  Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend. 
  Gevaarlijke ontledingsprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. 

Rubriek 11: Toxicologische informatie 
  Acute toxiciteit: 
  Primaire aandoening: 
  op de huid: Geen prikkelend effect 
  aan het oog: Geen prikkelend effect 
 Aanvullende toxicologische informatie: 
  Het produkt is op grond van het berekeningspro cédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor 
 toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. Bij deskundige 
 omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de  
 ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid 

Rubriek 12: Ecologische informatie 
  Gegevens mb.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid): 
  Verdere informatie: Het produkt is biologisch afbreekbaar. 
  Algemene informatie: 
   Geen gevaar voor water. 

13 Instructies voor verwijdering 

Produkt:   Aanbeveling: 

 Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. 
 

  Europese afvalcatalogus – 07 07 01 
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  Handelsnaam:  :     Reinigingsvloeistof voor de DISKO 1504, 1505, 1594, 1595 reinigingsdoeken 

 

        Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

  Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE 
(grensoverschrijdend/binnenland): ADR/GGVS/E klasse:  

Geen  gevaarlijk product 

  Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:  
IMDG/GGVSee-klasse: 

 Geen gevaarlijk product 

Luchtvervoer ICA O-TI en IA TA-
DGR: ICAO/IATA-klasse: 

Geen gevaarlijk produtct - 

Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde 
verordeningen. 

Rubriek 15: Regelgeving 

  Kenmerking volgens EEG-richtlijnen: 
  Het produkt moet niet volgens de EG-richtlijnen worden gekenmerkt. 
  De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden  
  nageleefd. 

  Nationale voorschriften: 

  Gevaarklasse v. water:  

    Geen gevaar voor water. 

   VOC-gehalte: 0,0 % 

Rubriek 16: Overige informatie 
 
De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen 
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 
 

 
  contact-persoon: Telephone +43/1/734 35 96-0   -   Telefax +43/1/734 35 96-15 
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