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Veiligheidsvoorschriften  
Belle clean 

 

1. Identificatie van de stof/bereiding en van de vennootschap/onderneming 

 
Productnaam   Belle clean 
 
Toepassingsgebieden  Te gebruiken op oppervlakken en gereedschap om het beton te  
                        verwijderen. 
 
Leverancier   Belle Group 

Sheen nr Buxton 
Derbyshire SK17 0EU 

                                                         Great Britain 
 

Contactpersoon                            Mike Hancock mike.hancock@belle-group.co.uk  

Noodnummer                               (Europa): +32-14-584545 

 

2. Identificatie van de risico’s 

Irriterend voor de ogen en de huid 
Niet gebruiken als ontvlambaar product, dit zal schadelijk zij voor het milieu. 

3. Samenstelling/informatie over de bestanddelen 

Bestanddeel                       CE Nr.      CAS Nr.           Concentratie        Symbool        Risico’s 

Water 231-791-2       7732-18-15      40-50%          - 

Oxide dodecyl 216-700-6       1643-20-5     40-45%                   Xi          R-36/38 

Glycolzuur         79-14-1     9,6%           C          R-34 

[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1, 4 - 274-355-7      70161-19-2       <1%           Xi          R-36/38 

anthrylene) bis (imino-4, 1 - 

phenyleneoxy)] bis (benzeen) 

Zie sectie 16 voor verklaringen naar R-zinnen           

4. Eerste hulp 

Algemeen       Slachtoffer onmiddellijk weghalen van de plaats van de blootstelling. Zorg voor rust, 
                  warmte en frisse lucht. 

Inademing       Zorg voor rust, warmte en frisse lucht. Raadpleeg een dokter. 

Inslikken         NIET LATEN BRAKEN! Drink een paar glazen water of melk. Nooit iets te drinken      
       geven als het slachtoffer bewusteloos is. 
       Raadpleeg arts indien grotere hoeveelheid ingenomen is. 
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Contact met de huid         De besmette huid onmiddellijk met zeep of een mild reinigingsmiddel en water    
       wassen. 
       Kleding onmiddellijk verwijderen en wassen als hierboven vermeld. 
       Raadpleeg een arts als de irritatie blijft aanhouden. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Blussen       Gebruik een gepast middel voor het onder controle houden van een brand. 

              Procedures tegen      Container weghalen van de brandzone, indien er geen risico is. Koel containers. 
brand  

Beschermende                     Personen die worden blootgesteld aan verbrandingsgassen en afbraakproducten 
maatregelen in       moeten gebruik maken van een autonoom ademhalingsapparaat. 
geval van brand 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 

 Bescherming van       Draag handschoenen en een veiligheidsbril/gezichtsbescherming. 
het personeel 

Methoden voor      Spoelen met veel water. 
reinigen 

7. Behandeling 

Voorzorgsmaatregelen      Vermijd lekken, vermijd contact met de huid en de ogen. Handen grondig  
                                  schoonmaken na gebruik. 

Voorzorgsmaatregelen       Bewaren in een koele, droge, geventileerde opslagplaats in gesloten vaten. 
voor opslag         Bewaren op een veilige plaats uit de buurt van kinderen, levensmiddelen,  
                                                dierenvoeding, medicijnen,… 

8. Blootstelling / persoonlijke bescherming 

Gebruiksvoorwaarden       Oogspoelstations voorzien. 

Ventilatie        Zorg voor voldoende afzuiging. 

Ademhalingstoestel            Adembescherming is niet nodig. 

Veiligheids -                     Maak gebruik van beschermende handschoenen 

handschoenen 

Bescherming        Draag een goedgekeurde veiligheidsbril of gezichtsbescherming. 
van de ogen 

Andere  
beschermingsmiddelen       Draag geschikte kleding dragen om contact met de vloeistof te voorkomen. 

Werkvoorschriften               Onmiddellijk wassen bij contact met de huid.  
hygiëne                                   Kledingstukken onmiddellijk uittrekken die nat zij geworden en deze grondig 
                                             wassen. Handen wassen vooraleer men eet of rookt. Niet eten terwijl men het  
                                                 product gebruikt. 
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9. Propriétés physiques et chimiques   

Textuur          Vloeibaar 

Kleur           Oranje 

Geur/smaak          Zwak/azijn 

Beschrijving van          Oplosbaar in water 

de oplosbaarheid 

Kookpunt (° C, interval)        102      Druk 

PH, geconcentreerde             1,5-2,0 

oplossing 

PH,verdunnen                        2,0-3,0                                                 Concentratie %M 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

Stabiliteit         Normaal stabiel. 

Te vermijden        Sterke oxidatiemiddelen 

stoffen 

Gevaarlijke  

ontledingsproducten            Vuur of hoge temperaturen veroorzakend: Kooldioxide (CO2). Koolmonoxide (CO). 

11. Toxicologische informatie 

Inademing         Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Inslikken         Inslikken in grote hoeveelheden kan ongemak, maagpijn, veroorzaakt 

                     braken en diarree. 

Contact met de huid            Irriterend voor de huid 

Contact met de ogen        Irriterend voor de ogen 

12. Ecologische informatie  

Informatie over de       Er zijn geen ecologische gegevens beschikbaar over het product zelf. 

ecologie 

Mobiliteit       Oplosbaar in water. 

Afbreekbaarheid      Het product is biologisch afbreekbaar. 

13. Relatieve overwegingen bij het verwijderen 

Verwijdering methodes     Door de lage pH van het product, is het aanbevolen om het te neutraliseren alvorens er zich 

van te ontdoen. 
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14. Vervoer 

Algemeen                                  Niet vermeld op de lijst van gevaarlijke goederen onder risicoklassen ADR / RID / IMDG /  

             IATA. 

15. Wettelijke verplichte informatie  

Gevaarsymbolen   

     

 

Bevat              Water 

                                                      Oxide dodecyl 

                                                      Glycolzuur 

                                                      [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene) bis (imino-4,1-phenyleneoxy)] bis  

                                                      (benzeensulfonaat) disodium      

Waarschuwingszinnen            R-36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 

Veiligheidsvragen S-24/25 Vermijd contact met huid en ogen. 

S-26 Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water 

en deskundig medisch advies inwinnen. 

S-36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en  

oogbescherming / gezichtsbescherming. 

16. Overige informatie           

Verklaringen van R-zinnen     R-34 Veroorzaakt brandwonden. R-36/38 is irriterend voor de ogen en de huid.  

deel 3    

Gepubliceerd door            Essenticon AS, Leif Weldingsvei 14, N-3208 Sandefjord, Norge. Tel.: +47 33 42 34 50 - 

            +47 33 42 34 59 www.essenticon.com 

Uitgave datum             13-10-2008 

FDS nr.               1.00 
 
Staat van de veiligheids- 
fiche               29 ATP. 
 

Handtekening              H.H.S 

Toepassingsgebied            Deze veiligheidsinformatie wordt als juist beschouwd in vergelijking met de kennis en      

           ervaring tot nu toe. Ondanks kan er geen garantie gegeven worden dat deze informatie  

           volledig is. Het is daarom in het belang van de gebruiker om ervoor te zorgen dat deze  

           informatie voldoende is voor het soort gebruik van de Belle clean.    
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