Veiligheidsinformatieblad
Paragraaf 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van het
bedrijf/onderneming
Productnaam:
Urinoirmat met 85 gram parfumblok in alle geuren voor waterloze urinoirs (U301-Bloemen/U302Dennen/U303-Citrus/U304-Citrus/U305-Komkommer Meloen/U306-Mango)
Productcategorie:
Urinoir Ontgeurder voor professioneel gebruik
Details betreffende de leverancier van het veiligheidsinformatieblad
Jiaxing JS Manufacturing Co., Ltd.
7#,No.198 Muyang Road, Jiaxing, Zhejiang, China 314001
Contactgegevens voor noodgevallen:
Tel:0086 573 83835255
Fax:0086 573 83835255*804
sales@jnmfg.com
www.jnmfg.com

Paragraaf 2: Identificatie van de gevaren
Classificatie
Er zijn geen nadelige effecten bekend van chronische blootstelling aan het aanbevolen gebruik van dit
product.

Paragraaf 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
% van het
gewicht

Grenswaarden
blootstelling: MAC/PEL

INCI Naam

CAS nr.

Natriumsulfaat

7757-82-6

46%

MAC-Niet geschat

Natriumbicarbonaat

144-55-8

20%

MAC-Niet geschat

Cellulosenatrium

61789-40-0

16%

MAC-Niet geschat

natriumdodecylbenzeensulfonaat

25155-30-0

15

MAC-Niet geschat

Briljantblauw FCF

3844-45-9

2%

MAC-Niet geschat

1%

MAC-Niet geschat

Parfum

Paragraaf 4: Eerstehulpmaatregelen
Aanraking met de ogen: Spoelen met veel water gedurende 15 minuten. Raadpleeg een arts indien de
irritatie aanhoudt
Aanraking met de huid: Afwassen met zeep en water
Inademing: In de frisse lucht brengen
Inslikken: Geef veel water te drinken. Raadpleeg een arts of een vergiften informatiecentrum indien
nodig

Paragraaf 5: Brand- en explosiegegevens
Brandbaarheid: Niet brandbaar
Vlampunt: Niet van toepassing
Explosiegrenzen in lucht: Niet van toepassing
Verbrandingsproducten: Niet van toepassing
Brand- en explosiegevaren: Geen bekend

Brandbestrijdingsmiddelen en Instructies: Gebruik waternevel, schuim, droge chemicaliën of
koolstofdioxide
Speciale instructies voor brandbestrijding: Draag een persluchtmasker en beschermende kleding
geschikt voor het bestrijden van een brand met chemicaliën

Paragraaf 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Accidenteel morsen: Gebruik droog veegmiddel - afvoeren volgens lokale voorschriften

Paragraaf 7: Hantering en opslag
Hantering en opslag: Buiten bereik van kinderen houden

Paragraaf 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
Ventilatievoorschriften: Geen bijzondere vereisten
Bescherming van de ogen: Niet vereist
Bescherming van de huid: Rubberen handschoenen
Bescherming van de ademhalingswegen: Niet vereist
Overige bescherming: Niet vereist
Werk/hygiënepraktijken: Niet vereist.

Paragraaf 9: Fysische en chemische eigenschappen
Beschrijving: Urinoirmat met 85 gram parfumblok voor waterloze urinoirs
Geur: Diversen
Kleur: Blauw
Kook/condensatiepunt: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning: Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit: Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid: Oplosbaar

Paragraaf 10: Stabiliteit en reactiviteit
Chemische stabiliteit: Het product is stabiel
Omstandigheden voor instabiliteit: Geen bekend

Incompatibiliteit met verschillende stoffen: Geen bekend
Gevaarlijke ontledingsproducten: koolstofdioxide, er kan koolstofmonoxide ontstaan en er kunnen
zwavelverbindingen ontstaan.
Gevaarlijke polymerisatie: Zal niet voorkomen

Paragraaf 11: Toxicologische informatie
Effecten van blootstelling:
Aanraking met de ogen: Kan irritatie veroorzaken
Aanraking met de huid: Kan irritatie veroorzaken
Inademing: Niet verwacht

Inslikken: Kan irritatie veroorzaken met mogelijk misselijkheid, braken, en diarree
Carcinogeniteit: Niet vermeld als carcinogeen door OSHA, NTP of IARC
Productidentificatie: Urinoirmat met 85 gram parfumblok voor waterloze urinoirs - Alle geuren

Paragraaf 12: Ecologische informatie
Ecotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar

Paragraaf 13: Instructies voor verwijdering
Afvalverwerking: Afvoeren volgens lokale voorschriften voor niet-gevaarlijk materiaal

Paragraaf 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
DOT classificatie: Materiaal niet onder toezicht van DOT (Verenigde Staten)
Juiste ladingnaam: Niet van toepassing
DOT identificatienummer: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Transport over zee: Niet van toepassing
Te melden hoeveelheid gevaarlijke stof: Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor transport: Niet van toepassing
TDG classificatie: Materiaal niet onder toezicht van TDG
ADR classificatie: Niet van toepassing
IMDG classificatie: Niet onder toezicht van IMDG
IATA classificatie: Niet onder toezicht van IATA

Paragraaf 15: Regelgeving
Federale en nationale regelgevingen:
SARA Titel III, Paragraaf 313 Rapport Melding & vrijkomen toxische chemische stoffen:
Geen
California Proposition 65: Dit product bevat de volgende bestanddelen die onder de Wet
Handhaving Nationaal Drinkwater en Toxische stoffen een waarschuwing vereisen:
Geen
Overige classificaties
WHMIS (Canada) Niet onder toezicht van WHMIS (Canada)

Paragraaf 16: Overige informatie
HMIS (V.S.)

NFPA niveau spuitbus: Niet van toepassing

Ingangsdatum: 1 augustus 2015

Vervaldatum: 31 juli 2018

Disclaimer:
De informatie in dit VIB is zover ons bekend correct op de aangegeven datum van uitgifte. Deze
informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan,
vervoeren, verwijderen en vrijkomen, en mag niet worden beschouwd als een garantie of aanduiding
van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermeldde materiaal en is niet zonder
meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procedé wordt gebruikt, tenzij
dit in de tekst wordt vermeld.

