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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
· Informatie over het produkt
· Handelsnaam: Uniflex Verwijderingsdoekjes
· Toepassing van de stof / van de bereiding: Reiniginsmiddel
· Fabrikant/leverancier:
SealEco B.V.
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
Netherlands
Tel: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com
Internet: www.sealeco.com
· Inlichtingengevende sector:
Product safety department.
info.nl@sealeco.com
· Inlichtingen in noodsituatie:
info.nl@sealeco.com
Tel: +31 (0)572 371 027

2 Identificatie van de gevaren
· Gevaaromschrijving: Niet van toepassing.
· 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.
R 10 Ontvlambaar.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.
· Aanvullende gegevens: De cosmeticaverordening moet worden toegepast.
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 64-17-5
ethanol
F; R 11; S 2-7-16
10-25%
EINECS: 200-578-6
· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in
hoofdstuk 16.
4 Eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen: Niet van toepassing.
· Na huidcontact: Niet van toepassing.
· Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Onmiddellijk een dokter bij roepen.
· Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken. Onmiddellijk een dokter bij roepen.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen
alcohol bestand is.
· Speciale beschermende kleding: Geen speciale maatregelen vereist.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen: Mechanisch verwijderen.
· Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Product verwijderd houden van warmte, vonken en vlammen.
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Vermijd het contact met andere brandbare materialen
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Rechtop opslaan in een koele, droge ruimte in de originele verpakking
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Gecombineerd opslaan van goederen: zie de aanbevelingen van het VCI (www.VCI.de)
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.
· Opslagklasse: 3 (brandbare vloeistoffen, VCI)
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 werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen,
qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen
worden.
· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
· Handbescherming: Niet noodzakelijk.
· Handschoenmateriaal Niet van toepassing.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Niet van toepassing.
· Oogbescherming: Niet noodzakelijk.
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Algemene gegevens
Vorm:
Vast
Kleur:
Volgens de produktbeschrijving
Reuk:
Karakteristiek
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:
Niet bepaald.
· Vlampunt:
24°C
· Zelfonsteking:
Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
· Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Dichtheid:
Niet bepaald.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:
Niet oplosbaar.
· pH-waarde bij 25°C:
6,0
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Extreme temperaturen vermijden
· Te vermijden stoffen:
· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke afbraakprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie
· Acute toxiciteit:
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Lichte irritatie mogelijk.
· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé 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 bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid
12 Ecologische informatie
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
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.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/GGVS/E klasse:
4.1 (F1) Brandbare vaste stoffen
· Kemler-getal:
40
· UN-nummer:
3175
· Verpakkingsgroep:
II
· Omschrijving van het goed:
3175 VASTE STOFFEN DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN
BEVATTEN, N.E.G. (ETHANOL (ETHYLALCOHOL))
· Tunnelbeperkingscode
E
· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse:
4.1
· UN-nummer:
3175
· Verpakkingsgroep:
II
· EMS-nummer:
F-A,S-I
· Marine pollutant:
Neen
· Juiste technische benaming:
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL
(ETHYL ALCOHOL))
· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse:
4.1
· UN/ID-nummer:
3175
· Verpakkingsgroep:
II
· Juiste technische benaming:
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)
· Opmerkingen:
415(P&CA); 417(CAO)
15 Wettelijk verplichte informatie
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen)
geclassificeerd en gekenmerkt.
· R-zinnen:
10 Ontvlambaar.
· S-zinnen:
3 Op een koele plaats bewaren.
9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
14 Verwijderd houden van organische stoffen.
25 Aanraking met de ogen vermijden.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.

45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk
hem dit etiket tonen).
· Nationale voorschriften:
· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Relevante R-zinnen
11 Licht ontvlambaar.
· Blad met gegevens van de afgifte-sector: R & D Laboratorium
· Contact-persoon: Manager R & D Laboratorium

