
Productidentificatie 1.1. 

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

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

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Indeling van de stof of het mengsel 2.1. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.2. Etiketteringselementen 

3.2. Mengsels 

Heavy Duty Wipes 
Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 

Datum van uitgave: 13-5-2015 
 

 
 

Productvorm : Artikel 

Handelsnaam : Heavy Duty Wipes 100 st/box 

Productcode : CLEANCLWIP454630 

 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
 

Hoofdgebruikscategorie : Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten,Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op 
oplosmiddelbasis) 

 
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

Bertec BVBA 
Tulpenstraat 3 
9810 Eke-Nazareth 
T +32 (0) 9 380 38 85 
info@bertec.be 

 

 

Noodnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Niet ingedeeld 

 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 

 

 
 

Andere gevaren die niet bijdragen tot de 
indeling 

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

: Niet van toepassing. 

 

 
Niet van toepassing 

 

 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

C9-11 PARETH-3 (CAS-Nr) 68439-46-3 1 - 10 Niet ingedeeld 
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Stoffen 3.1. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

2.3. Andere gevaren 

mailto:info@bertec.be
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

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

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

 

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (CAS-Nr) 67-63-0 
(EG-Nr) 200-661-7 
(EU Identificatie-Nr) 603-117-00-0 

1 - 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

D-LIMONENE (CAS-Nr) 5989-27-5 
(EG-Nr) 227-813-5 
(EU Identificatie-Nr) 601-029-00-7 

< 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

 
 

EHBO algemeen : Niet van toepassing. 

EHBO na inademing : Het slachtoffer uit het besmette gebied verwijderen. 

EHBO na contact met de huid : Niet van toepassing. 

EHBO na contact met de ogen : Na contact de ogen onmiddellijk spoelen met veel water gedurende minimum 15 minuten. 

EHBO na opname door de mond : Niet van toepassing. 
 
 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Roodheid. Kan irritatie van de huid veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Kan irritatie van de huid veroorzaken. Roodheid. 

Symptomen/effecten na opname door de mond : Pijnlijke keel. 
 

Niet van toepassing. 

 
Geschikte blusmiddelen : Indien mogelijk de houders/tanks/reservoirs afkoelen door water te verstuiven. 

 
 

Brandgevaar : Kan zich ontbinden bij blootstelling aan een hoge temperatuur, waarbij giftige dampen 
vrijkomen. 

 
 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Autonoom ademhalingstoestel. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 

 
 

Algemene maatregelen : RUBRIEK 8. 
 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Morsstof indammen. 

 
 

Reinigingsmethodes : Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Deze stof en de verpakking op 
veilige wijze afvoeren. Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel, zoals 
zand/aarde. 

 

 

Zie Rubriek 8. 
 

Extra gevaren bij verwerking : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te 
vermijden. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Vermijd elk direct contact met het product. 

 
 

Opslagvoorwaarden : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

9.2. Overige informatie 

 

 

Geen gegevens beschikbaar. 
 

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0) 

België Lokale naam Alcool isopropylique # Isopropylalcohol 

België Grenswaarde (mg/m³) 500 mg/m³ 

België Grenswaarde (ppm) 200 ppm 

België Kortetijdswaarde (mg/m³) 1000 mg/m³ 

België Kortetijdswaarde (ppm) 400 ppm 

België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002 

 

 

Passende technische maatregelen: 

Niet van toepassing. 

 

Bescherming van de handen: 

Niet van toepassing 

Bescherming van de ogen: 

In de nabijheid van plaatsen waar een risico is op blootstelling van het product, dienen veiligheids-oogdouches geplaatst te worden 

 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Niet van toepassing 
 
 

Fysische toestand : Vaste stof 

Kleur : Kleurloos. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : ≈ 7 

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : > 35 °C 

Vlampunt : > 93 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Oplosbaarheid : Product is zeer goed oplosbaar in water. 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
 
 

Aanvullende informatie : Niet van toepassing 

7.3. Specifiek eindgebruik 
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10.2. Chemische stabiliteit 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

 

 
 

 

Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). 
 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

Beschermen tegen hitte. 
 

sterke oxidatiemiddelen en sterke zuren. 
 

Bij verbranding komen giftige gassen vrij. 

 

 

 
 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Kan irritatie van de huid veroorzaken 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

Aanvullende informatie : Deze categorie omvat producten die vallen onder de Verordening betreffende cosmetische 
producten (Verordening(EG) nr. 1223/2009) en overige producten voor lichaamsverzorging. Dit 
omvat producten zoals tandpasta, deodorant, etc. 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: ≈ 7 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: ≈ 7 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

 

 

 
 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Heavy Duty Wipes 100 st/box 

Persistentie en afbreekbaarheid Biologisch afbreekbaar. 
 

12.3. Bioaccumulatie 

Heavy Duty Wipes 100 st/box 

Bioaccumulatie Niet potentieel bioaccumuleerbaar. 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Heavy Duty Wipes 100 st/box 

Ecologie - bodem Absorbeert in de bodem. 
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Heavy Duty Wipes 100 st/box 

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

12.1. Toxiciteit 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

10.1. Reactiviteit 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

 

 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

Regionale wetgeving (afval) : Gebruik een geschikte houder om verspreiding in het milieu te voorkomen. Laten verwijderen 
door een erkende afvalverwerker. 

Aanvullende informatie : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN 
14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 

 

- Landtransport 

Niet van toepassing 

- Transport op open zee 

Niet van toepassing 

- Luchttransport 

Niet van toepassing 

- Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 
 

Niet van toepassing 

 
15.1.1. EU-voorschriften 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

 
 

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden 

: Verordening (EG) 1223/2009 inzake cosmetische producten. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Duitsland 

Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) 2, waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1) 

12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale 
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV 

 

Nederland 

: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) 
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

 
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

12.6. Andere schadelijke effecten 
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

Denemarken 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

Opmerkingen betreffende de indeling : Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden 
gevolgd 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling  

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 

 RUBRIEK 16: Overige informatie  
 

Overige informatie : Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van REACH). Verordening (EG) 1223/2009 
inzake cosmetische producten. 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 
 

 
VIB EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


