VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Veiligheidsinformatiebladenbesluit

1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING.
Handelsnaam: Pronedo Dongen
Leverancier: Provendi sarl Laboratoires
Adres:
ZI des Bracots
Plaats:
Bons en Chablais

Zeepbol in verschillende kleuren

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.
In overeenstemming met de EEG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een preparaat.
Ingrediënten declaratie volgens EEG-aanbeveling (89/542/EEG):
SAMENSTELLING :

Oleic acid-Aqua-Sodium Hydroxyde-Lauric acid-Linoleic acid- Stearic acid- Palmitic acidMyristic acid- Sodium chloride- Glycerin- Parfum- Didodium EDTA
( Parfum Pomme citron )
100 % biologisch afbreekbaar. Er worden geen dierlijke vetten gebruikt. Ook worden er geen
dierproeven gedaan.
3 RISICO'S.
Kan evt.lichte irritatie veroorzaken bij contact met de ogen.
Geen gevarengoed.
4 EERSTE HULPMAATREGELEN.
Algemene aanwijzing: n.v.t.
Inademing: n.v.t.
Huidcontact: n.v.t.
Oogcontact: Spoelen met water, arts raadplegen indien irritatie aanhoudt.
Inslikken: Geen braken opwekken, veel water drinken, arts raadplegen.
Veiligheidsblad tonen.
5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.
Het product is niet brandbaar.
Product: Provendi zeep vast

6 MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Gevaar voor slippen. Gemorst product onmiddellijk opruimen.
Oogcontact vermijden.
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Indringen in het oppervlaktewater, grondwater en bodem vermijden.
Manieren van opruimen: Spoel en veeg het evt.gemorste product met water weg.
7 HANTERING EN OPSLAG
Hantering: Aanwijzingen op het etiket opvolgen.
Opslag: Product gesloten bewaren.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.
Algemene maatregelen: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Beschermingsmiddelen
Persoonlijke uitrusting: n.v.t.
Adembescherming: n.v.t.
Handbescherming: n.v.t.
Oogbescherming: n.v.t.
9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.
Fysische toestand: vast
Kleur: geel-wit-groen-grijs
Geur: eigen
pH: ca. 6,5
Alkaliteit: n.g.
Ontledingstemperatuur: n.g.
Vlampunt: n.v.t.
Explosieve eigenschappen: n.v.t.
Oxiderende eigenschappen: n.v.t.
Soortelijke massa: 1,02 (bij 20°C)
Viscositeit: 900 sec. DIN-uitloopbeker 4 mm (bij 20°C)
Oplosbaar in water: onbeperkt
Kookpunt/Kooktraject: 120 gr.
Smeltpunt/smelttraject: ongeveer 120 gr.
10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT.
Stabiliteit: Product is stabiel.
Te vermijden omstandigheden: n.v.t.
Te vermijden stoffen: n.v.t.
Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij normaal gebruik en toepassing geen.
Product : Provendi zeepbol
11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:
Dit product wordt op grond van zijn in rubriek 2 genoemde samenstelling als geen gevaarlijk preparaat
ingedeeld.
Toxicologische effecten
Inhalatie: n.v.t.
Huidcontact: n.v.t.
Oogcontact: Lichte irritatie mogelijk en dit alleen als er ook water gebruikt wordt
Inslikken: Misselijkheid mogelijk bij inslikken van grote hoeveelheden.
12 ECOLOGISCHE INFORMATIE.
Dit product voldoet aan de normen die de wet voor de biologische afbreekbaarheid van
oppervlakteactieve stoffen eist.
13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.
Product: Geen speciale aanbevelingen.
Verpakkingen: Geen speciale aanbevelingen.
Nationale regelgeving: n.v.t.
14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.
UN-nummer:
Land (Spoor/weg) (RID/ADR)
RID/ADR, klasse opsommingcijfer: Geen gevarengoed.
Gevaarsidentificatienummer: n.v.t.
Juiste verzendnaam: n.v.t.
Transportgevarenkaart: n.v.t.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE.
Produktnaam: Provendi zeepbol
Etikettering volgens de Wet Milieugevaarlijke stoffen, met gebruikmaking van de calculatiemethode.
Gevaarssymbool: nvt
Waarschuwingszinnen: nvt
Veiligheidsaanbevelingen: nvt
Geen gevaarlijk product volgens bovenstaande wet.
product: provendi zeepbollen ( vaste zeep)
16 OVERIGE INFORMATIE.
De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde
product en
wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de
doeleinden, die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende
informatie en worden, zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze
informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie
uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.
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