
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SprayWash ChlorTab Extra

 

 
Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 
2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 
vennootschap/onderneming
Datum van afgifte 14.11.2016

1.1. Productidentificatie
Productnaam SprayWash ChlorTab Extra

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden 
gebruik
Gebruik van de stof of het 
preparaat

Ontsmettingsmiddel.

Relevante geïdentificeerde gebruiken SU22 Professionele toepassingen openbaar domein (overheid, onderwijs, 
entertainment, dienstverlening, vakmensen)
PC8 Biocidale producten (bijv. desinfecterende middelen, ongediertebestrijding)
PROC11 Niet industrieel sproeien
ERC8B Wijd verspreid gebruik binnenshuis van reactieve substanties in open 
systemen

Afgeraden gebruik Er zijn geen specifieke gebruiken geïdentificeerd die worden ontraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijfsnaam VAT Cleaning Solutions
Postadres Muntstraat 2
Postal code
Plaatsnaam
Land
Tel.
E-mail
Website

4903 PA
Oosterhout
Nederland
0162-521287
info@vatgroep.nl
www.vatwebshop.nl 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Alarmnummer National Poisons Information Centre, The Netherlands:+31 88 755 85 61

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling volgens CLP Eye Irrit. 2;H319;

STOT SE3;H335;
Aquatic Acute 1;H400;
Aquatic Chronic 1;H410;

2.2. Etiketteringselementen
Gevarenpictogrammen (CLP)
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Signaalwoorden Gevaar
Gevarenaanduidingen H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming 
/ gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten 
verpakking bewaren.

Aanvullende etiketgegevens EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
Speciaal aanvullend etiket met info 
over mengsels

Natriumdiklorisocyanurat, dihydrat.

2.3. Andere gevaren
PBT / vPvB Geen advies gegeven.
Gezondheidseffect Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Milieu-effect Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Andere gevaren Geen advies gegeven.
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
Componentnaam Vaststelling Classificatie Inhoud
Trocloseennatrium, dihydraat CAS nr.: 51580-86-0

Indexnr.: 613-030-01-7
Acute tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

50 - 100 vikt%

Natriumcarbonaat CAS nr.: 497-19-8
EC nr.: 207-838-8
Indexnr.: 011-005-00-2

Eye Irrit. 2; H319 2,5 - 10 vikt%

 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling 

aan, inhalering van of opname. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE 
HULP inschakelen.

Inademing Frisse lucht en rust. Bij langdurige irritatie van de keel of bij hoesten: 
raadpleeg een arts en neem het informatieblad mee.

Contact met de huid Huid wassen met zeep en water.
Contact met de ogen Spoel onmiddellijk met veel water gedurende maximaal 15 minuten. Verwijder 

eventuele contactlenzen en sper het oog wijd open. Bij blijvende irritatie: 
raadpleeg een arts en neem het informatieblad mee.

Inslikken Een paar glazen melk of water drinken. Niet laten overgeven. Een arts 
raadplegen bij de inname van een grotere hoeveelheid.
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Aanbevolen uitrusting voor 
persoonlijke bescherming voor 
EHBO-personeel

Geen advies gegeven.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Vertraagde symptomen en effecten Ingen anmärkning angiven.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 
behandeling
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur, poeder of waternevel.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brand- en explosiegevaren Dit product is niet ontbrandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten Kan bij verwarming zeer vergiftige of bijtende dampen ontwikkelen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorschriften voor de bestrijding 
van de brand

Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven.

Speciale beschermende uitrusting 
voor brandweermannen

Geen advies gegeven.

 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het 
mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en 
noodprocedures
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Gebruik beschermende handschoenen en bij risico van spatten ook een 

bril/gezichtsbescherming. Aanraking met de huid en ogen vermijden.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermende uitrusting Geen advies gegeven.
Noodprocedures Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Voor de hulpdiensten De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in grote hoeveelheden in het riool laten weglopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden Kleine hoeveelheden kunnen in water opgelost/verdund worden en vervolgens 

in het riool weggespoeld worden. Verzamel grote hoeveelheden afval en lever 
het in voor hergebruik.

Opruimen Geen advies gegeven.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Hantering Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen. Vær nøye med å følge 

doseringsanvisningene på etiketten.
Voor goede ventilatie zorgen.

Beschermende maatregelen
Maatregelen voor brandpreventie Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Maatregelen ter voorkoming van 
aerosolen en stof

Geen advies gegeven.
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Maatregelen ter bescherming van 
het milieu

Geen advies gegeven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele 
producten
Opslag In oorspronkelijke houder bewaren. Opslagruimte voor met zuur reagerende 

stoffen.
Speciale risico's en eigenschappen Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 

bewaren.
Overige informatie Buiten bereik van kinderen bewaren.

Condities voor veilige opslag
Stabiliteit opslag Geen advies gegeven.

7.3. Specifiek eindgebruik
 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming
8.1. Controleparameters
DNEL / PNEC
Samenvatting van 
risicobeheersmaatregelen, mens

Geen advies gegeven.

Samenvatting van 
risicobeheersmaatregelen, milieu

Geen advies gegeven.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Beheersing van beroepsmatige 
blootstelling

Geen advies gegeven.

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen
Instructiemaatregelen om 
blootstelling te voorkomen

Geen advies gegeven.

Organisatorische maatregelen om 
blootstelling te voorkomen

Geen advies gegeven.

Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de 
ademhalingswegen

Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming 
niet nodig.

Handelingen waarbij 
ademhalingsbescherming nodig is

Niet van toepassing.

Bescherming van de handen
Bescherming van de handen Veiligheidshandschoenen gebruiken.
Huid/handbescherming, kortstondig 
contact

Geen advies gegeven.

Geschikt type handschoenen Rubber (natuurlijk, latex).

Bescherming van de ogen / het gezicht
Bescherming van de ogen Veiligheidsstofbril of gezichtsbeschermkap dragen bij spatgevaar.

Bescherming van de huid
Bescherming van de huid (ander 
lichaamsdelen dan de handen)

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te 
voorkomen.

Geschikte controle blootstelling aan het milieu
Beheersing van milieublootstelling Geen advies gegeven.
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand tabletten.
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Kleur Wit.
Geur Chloor.
Opmerkingen, Geurgrens Niet bepaald.
pH (waterige oplossing) Waarde: 5-6
Opmerkingen, pH (waterige 
oplossing)

50 g/l, 20°C.

Kookpunt Waarde: 100 °C
Oplosbaarheid Oplosbaar in water.

9.2. Overige informatie
Overige fysische en chemische eigenschappen
Opmerkingen Verstrekte info. betreft geconcentreerde oplossing.
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Reactiviteit Er zijn geen bekende omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke 

situatie.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiliteit Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Mogelijke gevaarlijke reacties Vormt giftig gas in contact met zuren.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Te vermijden omstandigheden Geen advies gegeven.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen Sterke zuren. Sterk oxiderende stoffen. Sterke reduceermiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke ontledingsproducten Chloor.

Waterstofchloride (HCl).
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Toxicologische data componenten
Overige informatie inzake gezondheidsrisico's
Algemeen Irriteert ogen en slijmvliezen.
Acute toxiciteit, schatting mengsel Route of exposure: Oral

Type: LD50
Waarde: 2129 mg/kg
Opmerkingen: (Rat)

Mogelijke acute effecten
Inademing Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Contact met de huid Ontvet de huid.
Contact met de ogen Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Inslikken Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch
Kankerverwekkendheid Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
Mutagene werking Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
Teratogene eigenschappen Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
Giftigheid voor de voortplanting Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
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Toxicologische data componenten
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Persistentie en afbreekbaarheid Naar verwachting wordt het product biologisch afgebroken.

12.3. Bioaccumulatie
Mogelijke bioaccumulatie Bioaccumulatie: wordt niet geacht in staat te zijn tot accumulatie in het 

biologisch milieu.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit Niet relevant gezien de vorm van het product.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Resultaten PBT-beoordeling Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

12.6. Andere schadelijke effecten
Milieu-informatie, conclusie Geen advies gegeven.
 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Vermeld passende methoden voor 
verwijdering

Indien mogelijk, terugwinnen en regeneren of recyclen. Kleine hoeveelheden 
mogen met water in riool worden weggespoeld. Grotere hoeveelheden in 
geschikte installatie vernietigen.

Gevaarlijk afvalproduct Voorkom lozing in het milieu.
Product geclassificeerd als gevaarlijk 
afval

Ja

Verpakking geclassificeerd als 
gevaarlijk afval

Nee

EWC-afvalcode EWC: 200129 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
Overige informatie De verpakking moet leeg zijn (droogdruipen).
 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer
ADR / RID / ADN 3077
RID 3077
IMDG 3077
ICAO/IATA 3077

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
RID MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO/IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR / RID / ADN 9
RID 9
IMDG 9
ICAO/IATA 9

14.4. Verpakkingsgroep
ADR III
RID III
IMDG III
ICAO/IATA III

14.5. Milieugevaren
IMDG Mariene verontreiniging Ja

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
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EmS F-A, S-F
Bijzondere voorzorgen voor de 
gebruiker

Geen advies gegeven.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Andere relevante informatie
Andere relevante informatie Niet van toepassing.

ADR / RID - Overige informatie
Gevarennr. 90
 

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving 
voor de stof of het mengsel
Overige aantekeningen Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG 
en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief 
wijzigingen.

EU-richtlijn De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor 
biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 
betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering 
worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks 
verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Referenties (wet- en regelgeving) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie 
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting 
van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging 
van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 
793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie 
alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief 
wijzigingen.

Wet- en regelgeving Avfallsförordningen (2011:927).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Chemische veiligheidsbeoordeling is 
uitgevoerd

Nee

CSR vereist Nee
Blootstellingsscenario's voor het 
mengsel

Nej

 

RUBRIEK 16: Overige informatie
Opmerkingen leverancier De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is 

betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de 
voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de 
gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische 
informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met 
een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker.

Classificatie CLP Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H335;
Aquatic Acute 1; H400;
Aquatic Chronic 1; H410;

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 
2 en 3).

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen.
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H302 Schadelijk bij inslikken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende informatie Betreffende begrensd gebruik, zie punt 15. De gebruiker moet worden 
geïnformeerd over de juiste wijze van gebruik en moet bekend zijn met de in 
dit informatieblad vermelde instructies.

Versie 1
Verantwoordelijk voor Veiligheidsblad PLS Produkter AB
Opgesteld door Erik Persson
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