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1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 
 

* Handelsnaam : URISPECIAL FORTE 

* Productiecode : 20742 

* Toepassing van de stof : Zure reiniger / ontkalker voor professioneel gebruik 

* Fabrikant / leverancier : SAMSON SPECIAL PRODUCTS 

* Adres : Florijnstraat 20  NL-4847 AH ETTEN-LEUR 

* Telefoonnummer : +31 (0) 76 5146934 

* Faxnummer : +31 (0) 76 5154452 

* E-mailadres : info@samsonspecialproducts.com 

* Inlichtingen in noodsituatie : Nationaal vergiftigingen informatie centrum - Bilthoven.  Tel. +31 (0)30 2748888 

 
 

2. Identificatie van de gevaren 
 
* Gevaarsomschrijving : 

 
* Speciale gevaaromschrijving 
   voor mens en milieu 

: Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van  
de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie. 
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

* GHS-etiketteringselementen : 

  

 
Gevaar 
 
3.2/1A - Veroorzaakt ernstige  
brandwonden en oogletsel. 

* Preventie : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Na het werken met  
dit product grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende  
kleding/oog-/gelaatsbescherming dragen. 

* Reactie: : NA INSLIKKEN: De mond spoelen - GEEN braken opwekken. 
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk  
uit trekken – huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: In de frisse 
lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een  
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven  
spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
Specifieke behandeling vereist (zie etiket). Verontreinigde kleding wassen  
alvorens deze opnieuw te gebruiken.  

* Opslag : Achter slot bewaren. 

* Verwijdering : De inhoud en de verpakking verwerken volgens de 
plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

 
 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
* Chemische karakterisering : Mengsel van de volgende na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke 

bijmengingen. 
Gevaarlijke inhoudstoffen     

CAS: 7697-37-2 
EINECS: 231-714-2 

 Salpeterzuur……% 
 C,   O 

R26/27/28-35 50 - 60% 
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4. Eerstehulpmaatregelen 
 
* Algemene informatie : Slachtoffer rustig neerleggen en afdekken. Onmiddellijk een arts bijroepen. 

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden.  
Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een  
ongeval noodzakelijk. Zelfbescherming van de eerste helper. Slachtoffer niet  
zonder toezicht achterlaten. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

* Na inademing : Voor verse lucht zorgen. Onmiddellijk een dokter bij roepen. Bij bewusteloosheid  
ligging en vervoer in stabiele zijligging. Vroegtijdig cortisonespray toedienen. 

* Na huidcontact : Onmiddellijk een dokter bijhalen. Onmiddellijk met water en zeep afwassen  
en goed naspoelen. Indien nodig, spoelen met een breedspectrum-oplossing  
dat een adsorptiemiddel voor bijtende stoffen bevat en uitbreiding van de  
aantasting tegengaat en het gevaar voor nadere schade beperkt. 
Onmiddellijk medische behandeling is noodzakelijk, omdat onbehandelde 
huidaantasting langzaam en moeilijk te genezen wonden veroorzaakt. 

* Na oogcontact : Ogen met open ooglid gedurende tenminste 15 minuten onder stromend water 
afspoelen en met spoed een oogspecialist raadplegen. Spoelen met een 
breedspectrum oplossing dat een adsorptiemiddel voor bijtende stoffen bevat  
en uitbreiding van de aantasting tegengaat en het gevaar voor nadere schade 
beperkt. 

* Na inslikken : Niet braken. Mond spoelen en overvloedig water drinken. 
Onmiddellijk een dokter bij roepen. 

* Symptomen / gevaren : Ademnood, Verbranding, slaperigheid. Gevaar voor longoedeem en 
longontsteking. 

 
 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
* Gevaarlijke ontledingsstoffen  : Stikstofoxide (NOx) 

* Geschikte blusmiddelen : CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of  
met schuim, dat tegen alcohol bestand is. 

* Aanbevelingen : Draag een persluchtmasker en beschermende kleding 

 
 

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 
 
* Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen : Voor voldoende ventilatie zorgen. Beschermende kleding aantrekken.  

Niet beschermde personen op afstand houden. Personen in veiligheid brengen. 
Persoonlijke beschermingskleding dragen. Bij gevaar voor blootstelling  
aan dampen adembescherming dragen. 

* Voorzorgsmaatregelen m.b.t. tot het milieu : Met veel water verdunnen. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het 
grondwater laten terechtkomen. Mag niet in riolering of afvalwater 
terechtkomen.Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders 
verhinderen. 

* Procedure voor het reinigen / opnemen : Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, 
zaagmeel) opnemen. Neutralisatiemiddel gebruiken. Besmet materiaal zoals  
afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. 

 
 

7. Hantering en opslag 
  
* Informatie m.b.t. het veilig hanteren : Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Voor goede ventilatie/afzuiging  

op de werkplaatsen zorgen. Tanks voorzichtig openen en behandelen. 
* Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar : Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 

* Opslag  : Ongeschikt materiaal voor tanks: gewoon staal. Geschikt materiaal voor tanks  
en buisleidingen: glas-inliner. Enkel in de originele verpakking bewaren 

* Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag  : Niet bewaren met alkaliën (logen) en contact met zoutzuur vermijden. 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
* Persoonlijke beschermingsvoorzieningen : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het 
einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen 
en de huid vermijden. 

 

* Ademhalingsbescherming : Ademhalingsbescherming aanbevolen. Bij korte of geringe  
belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige  
expositie een van de omringende lucht onafhankelijk  
ademhalingstoestel gebruiken. 

 

* Handbescherming : Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand  
zijn tegen het product. Op grond van falende testen kan  
geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het  
product afgegeven worden. 

 

* Lichaamsbescherming : Draag geschikte beschermende kleding. 

 
* Oogbescherming  : Draag een nauw aansluitende veiligheidsbril of 

gelaatsscherm. 
 

* Bescherming met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: MAK 
   7697-37-2 SALPETERZUUR .. % Korte termijn waarde: 1,3 mg/m³ 
 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
* Aggregatietoestand : Vloeibaar 
* Kleur  : Blauw 
* Geur  : Prikkelend 
* Kookpunt / kookpunt bereik (graden Celsius) : 117 
* Smeltpunt / smeltpuntbereik (graden Celsius) : - 18 
* Vlampunt (graden Celsius) : Niet van toepassing 
* Zelfontbrandingstemperatuur (graden Celsius) : Het product ontbrandt niet uit zichzelf. 
* Dampdruk (hPa) (Bij 20 graden Celsius) : 23 
* Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar 
* Oplosbaarheid in solvents : Niet oplosbaar 
* pH-waarde : < 1 
* Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) : - 2,3 
* Soortelijke dichtheid (g/cm3) : 1,327 
 
 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
* Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden. 

* Te vermijden stoffen : Alkaliën (logen), Zoutzuur 

* Gevaarlijke reacties : Reacties met bepaalde metalen. Gedeeltelijk zeer hevige reacties met  
basen, alsook talrijke organische stofklassen zoals alcohol en aminen. 
Bij aanraking met diverse metalen worden nitreuze dampen en waterstof 
gevormd. Bij contact met zoutzuur wordt onder vorming van nitreuze  
dampen "koningswater" gevormd. 

* Gevaarlijke ontledingsstoffen : Nitreuze gassen 
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11. Toxicologische informatie 
 
* Indelingsrelevantie LD/LC 50 : Oraal LDL0: 50 mg/kg (mens) 

* Primaire aandoening   

- Na huidcontact : Bijtend effect op de huid en de slijmvliezen. 

- Na oogcontact : Sterk bijtend effect. 

- Na opname door de mond : Ernstige verbranding van het spijsverteringskanaal. 
Gevaar voor perforatie van het spijsverteringskanaal. 

- Overgevoeligheid : Geen effect van overgevoeligheid bekend. 

* Aanvullende toxicologische informatie  Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de 
algemene classificatierichtlijnen van de EG voor toebereidingen in de 
laatste geldige redactie de volgende gevaren: Bijtend - Bij het slikken  
sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar  
voor perforatie van de slokdarm en de maag. 

 
 

12. Ecologische informatie 
 
* Aquatische toxiciteit : EC50 180 mg/l 48h (Daphnia magna) 

LC50 72 mg/l 96h (Gambusia affinis) 
* Algemene informatie : Waterbezwaarlijkheid (NL) 9: Schadelijk voor in het water levende 

organismen. Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor 
water Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. 
Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in 
afwateringskanaal geloosd worden. Gevaar voor drinkwater zelfs bij 
uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. Wegspoelen van 
grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een verlaging 
van de pH-waarde leiden. Een lage pH-waarde beschadigt in het water  
levende organismen. In de verdunning van de toepassingsconcentratie  
verhoogt de pH-waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product 
het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt. 

* Saneringsinspanning : B 

* Mobiliteit : Volledig oplosbaar in water 

* Bioaccumulatie : Hoopt niet op in de biosfeer. 

 
 

13. Instructies voor verwijdering 
 
* Materiaalverwijdering : Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken. Restant afvoeren volgens  

de plaatselijk geldende wettelijke richtlijnen. 
* Afvoer van lege verpakking : Verpakking zorgvuldig leegmaken en afvoeren volgens de plaatselijk  

geldende wettelijke richtlijnen. 
* Nationale Wetgeving : Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van  

toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving. 
Plaatselijke wet- en regelgeving kan strenger zijn dan regionale of  
nationale eisen en dient in acht genomen te worden. 

 
 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 
Vervoer over land ADR (grensoverschrijdend) 
 
* Stofnaam : SALPETERZUUR 

* UN-nummer : 2031 

* Klasse : 8 

* Verpakkingsgroep : II 

* Label : 
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15. Wettelijk verplichte informatie 
 
   

* Kentekening volgens EEG-richtlijnen : Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV geclassificeerd en 
gekenmerkt. 

   

* Kenletter en gevaaromschrijving van het product
  

: C Bijtend 

   

* Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering : SALPETERZUUR….. .. % (EG No 231-714-2) 

   

* EG gevarenzinnen : R : 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.  

   36 Irriterend voor de ogen. 

   

* EG veiligheidszinnen : S : 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. 

  26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

  36 Draag geschikte beschermende kleding. 

  45 In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, 
onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het 
etiket tonen. 

    

* Gevaarklasse voor water : WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): Gevaarlijk voor water. 

 
 

16. Overige informatie 
 
* Relevante R-zinnen 8 

35 
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. 
Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

* Verspreiding veiligheidsblad  : De informatie van dit document moet bekend worden gemaakt 
aan een ieder die met dit product in aanraking komt. 

* Vrijwaring : De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Zij 
beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen  
en vestigen geen contractuele betrekking. 

 


