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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 

 Productcode en naam  
                       Desinfecterende handzeep (art. nr. 180214) 
 
Leverancier      Leros B.V. 
Adres      Rijnstraat 47/49 
Plaats      5347 KN Oss Nederland      
Telefoonnummer     0412623215 Fax. 0412622970
Telefoonnummer (noodgevallen) Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Tel. 0302748888  
 Email                                                              verkoop@leros.nl
Website                                                             www.leros.nl 
 
        
info@satino.com

 

Website     www.vanhoutumpapier.com 

 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 

Meest belangrijke gevaar Geen 

 

Bijzondere gevaren  Geen bijzondere gevaren bekend 

 

 

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 

In overeenstemming met de EEG-richtlijn dient dit product beschouwd te worden als een 

cosmetisch product. Ingrediëntendeclaratie volgens de zesde wijziging (93/35/EEG) van de 

cosmetische richtlijn (76/768/EEG): 

 

Samenstelling     Percentage 

Anionogene oppervlakte actieve stoffen  >=  5% en < 15 % 

Amfotere oppervlakte actieve stoffen  >=  5% en < 15 % 

Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen  < 5 % 

EDTA       < 5 % 

Conserveringsmiddel aanwezig 

 

Samenstelling/Ingrediënten 

Sodium Laureth (2) Sulphate, cocamidopropyl betaine, cocamide DEA, tetrasodium EDTA, 

triclosan, propylen glycol, sodium chloride, citric acid benzyl alcohol, methylisothiazolinone, 

methylchloroisothiazolinone. 

 

 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

 

Inademing   Niet van toepassing. 

 

Contact met de ogen  Spoelen met lauw water. De oogleden moeten van de oogbol  

    verwijderd blijven voor een goede doorspoeling. 

 

Inslikken   Mond laten spoelen met water. Veel water laten drinken, geen  

    braken opwekken. Indien de irritatie aanhoudt of men zich onwel 

    voelt een arts raadplegen en hem het etiket tonen. 

 

Advies voor arts  Geen bijzonderheden. 

Jan
Tekstvak
           verkoop@leros.nl           www.leros.nl

kitty
Tekstvak
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 

Brandbaarheid  Product is niet brandbaar. 

 

Blusmiddelen   Watersproeistraal (nevel), poeder, schuim, kooldioxide (koolzuur). 

 

Bijzondere gevaren  Geen. 

 

 

6. MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT 

 

Persoonlijke maatregelen Gevaar voor slippen. 

    Gemorst product onmiddellijk opruimen. 

 

Persoonlijke bescherming Zie rubriek 8. 

 

Voorzorgsmaatregel  Vermijd doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders. 

 

Opruimen   Spoel gemorst product weg met veel water in het riool. 

 

 

7. HANTERING EN OPSLAG 

 

Hantering   Aanraking met de huid en kleding vermijden. 

    Er zijn voor dit product geen bijzondere maatregelen vereist. 

 

Opslag    Producten in goed gesloten verpakking opslaan. 

 

Overige informatie  Om kwaliteitsredenen moeten de producten in een koele en  

    vorstvrije ruimte worden opgeslagen. 

 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING /  

 PERSOONLIJKE BESCHERMING. 

 

Algemene maatregelen Neem voor het doseren en hanteren van dit product de   

    gebruiksaanwijzingen in acht. 

 

Lichaamsbescherming De normale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van   

    reinigingsmiddelen dienen in acht genomen te worden. 

 

Adembescherming  Onder normale omstandigheden is adembescherming niet  

    noodzakelijk. 

 

Oogbescherming  Tijdens normaal gebruik niet van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Conform EG-verordening EG/1907/2006 

 

Desinfecterende handzeep 
 

Datum revisie: 19-03-2008 Versie 1.0 Pagina 3 van 4 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

Fysische en chemische constante 

Aggregatie   Vloeibaar 

Kleur    Karakteristieke grondstof kleur 

Geur    Ongeparfumeerd. Karakteristieke geur 

Oplosbaarheid in water Goed oplosbaar 

Soortelijke massa (kg/l) 1,030 

Kookpunt/kooktraject > 100°C 

Smeltpunt/smelttraject < 0°C 

 

Bijzondere eigenschappen 

pH-waarde   5,5 – 6,5 

Vlampunt   niet bepaald 

Ontledingstemperatuur niet bepaald 

Explosiegrenzen  niet bepaald 

 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 

Stabiliteit   Het product is onder normale omstandigheden stabiel. 

 

Te vermijden 

omstandigheden  Zie rubriek 7. 

 

Gevaarlijke 

ontledingsproducten  Geen. 

 

   

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 

Acute toxiciteit  Toxicologische gegevens niet beschikbaar. 

 

Overige toxicologische 

informatie   Toxicologische gegevens niet beschikbaar. 

 

Overige informatie  Toxicologische gegevens niet beschikbaar. 

 

   

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 

De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in dit product 

voldoen aan de detergentenverordening (EG/648/2004). 

 

Waterbezwaarlijkheid (ABM) 

Classificatie en inspanningsverplichting Wet verontreiniging oppervlaktewateren: 

Weinig schadelijk voor in water levende organisme 

Inspanningsverplichting 11B. 

 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 

Algemeen   Zie rubriek 6. 

 

Afvalcode   Geen afvalcode volgens Europese richtlijnen. 
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14. TRANSPORTGEGEVENS 

 

UN-nummer   n.v.t. 

Proper shipping name n.v.t. 

 

Vervoer over land 

ADR-klasse   n.v.t. 

Verpakkingsgroep  n.v.t. 

 

 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 

 

Etikettering   vrijgesteld 

 

R-zinnen   vrijgesteld 

 

S-zinnen   vrijgesteld 

 

 

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, zo 
nodig, 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, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel en /of belanghebbenden. 


