
Blad met veiligheidsgegevens 
volgens (EC) No.1907/2006 

 

Bladzijde: 1/5

 

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: Gebruikte reinigingsvloeistof voor de DISKO  

    reinigingskaarten artikelnummer: 15550102 

 Kaarten geïmpregneerd met 2 ml reinigingsvloeistof 

  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)    Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3 
         H226 Ontvlambare vloeistof en damp 
     2.2. Etiketteringselementen (CLP) 
     Gevarenpictogram Ontvlambare vloeistof  + Uitroepteken 
     Signalwoord:                Gevaar 
     Gevarenaanduiding:    H226  Ontvlambare vloeistof en damp 
      H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
    H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
    Veiligheidsaanbeveling/ Preventie:                        
     P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur   
                en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
     2.3. Andere gevaren 
     Gen bij gebruik overeenskomstig de bestemming 
 
    Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

  Gevaarlijke Componenten: 
 CAS No. 

2517-43-3 
Alcohol primaire 
Gehalte: 55-70  % 

Eye Irrit. 2   / H319           
Flam. Liq. 2 / H226 

 

CAS No. 
64-17-5 

Ethanol 
Gehalte: 10-20 % 

Eye Irrit. 2   / H319 
Flam. Liq. 2 / H226 

 

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

  Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken 
  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 
5.1 Geschikte blusmiddelen:  
      Schuim, Bluspoeder, Koolstofdioxide, Watersproeistraal 
       De blusmiddelen die om veiligheidsreden niet gebruikt            
       mogen worden: 
       Volle straal water (oplossingsmiddelen bevattend  product). 
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  Rubriek 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

  Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: 
   Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
  Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen. 
  Procedure voor het reinigen/opnemen: 
  Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) 
  opnemen. 

  Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij. 

Rubriek 7: Hantering en opslag 

 Handling:  
 Informatie m.b.t. veilig hanteren: 
  Huid- en oogcontact vermijden. 
  Werkplaats voldoende ventileren. 
  Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen. 
  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
     

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: 

64-17-5 ethanol 
MAC 1900 mg/m3, 500 ppm

             1000 ml/m³ 

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

  Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 
  Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 
  Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. 

  Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk. 
  Handbescherming: Nied noodzakelijk 

9 Fysische en chemische eigenschappen 
 

  Algemene gegevens  

Vorm: 
Kleur: 
Reuk: 

vloeibaar 
kleurloos 
lemon 

           

 



Blad met veiligheidsgegevens 
volgens (EC) No.1907/2006 

 

 

Bladzijde: 3/5 

 

datum van de druk: 5.11.2015 opnieuw bewerkt op: 5.11.2015 

 Handelsnaam:     Gebruikte reinigingsvloeistof voor de DISKO  

    reinigingskaarten artikelnummer: 15550102 

 
 

Kookpunt/kookpuntbereik: < +78° - 158° C  

  Vlampunt:  > + 23°C  

  

  Zelfonsteking: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. 

  Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. 

  

Dichtheid bij 20°C: 0,92 – 0,94 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:  
   Bij langdurig en herhaald huidcontact kan ontvetting van de huid optreden  
   en vervolgens huidirritatie. 
  aan het oog: 
    Langdurig of herhaald contact met de ogen kan leiden tot oogirritatie. 
  Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend 

Rubriek 12: Ecologische informatie 
  Gegevens mb.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid): 
  Verdere informatie: Het produkt is biologisch afbreekbaar. 
  Algemene informatie: 
 Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein 
 Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de 
 riolering. 

13 Instructies voor verwijdering 

Produkt:   Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil  

                                            gestort worden. 
 

  Europese afvalcatalogus – 07 07 01 
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 Niet gereinigde verpakkingen: 
  Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van. 

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

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

Class 3     Inflammable liquid n.o.s. (Ethanol + Primary Alcohol) 

UN No.      1993 

Label     3 

Packing goup  III 

 

 

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

Class 3          Inflammable liquid n.o.s. (Ethanol + Primary Alcohol) 

UN No.           1993 

Label          3 

Packing goup        III 

EMS No.               F-E,S-E 

Marine Pollutant:  No 

Packing group:      III 

 

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

Class 3     Inflammable liquid n.o.s. (Ethanol + Primary Alcohol) 

UN No.      1993 

Label     3 

Packing goup  III 

 

 

 



 

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: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water. 

 VO C-gehalte: 90,5 % 

Rubriek 16: Overige informatie 
 

    De etikettering van het product staat in hoofdstuk 2. De volledige text van alle 

    afkortingen in dit veiligheidsblat is als volgt: 

    Hazard statement:     

    H226  Ontvlambare vloeistof en damp 
          H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
          H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

 

    Veiligheidsaanbeveling / Preventie:   

    Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

     onstekingsbronnen. Niet roken. 
 
 
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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