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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : CDS and C KMS reiniger 

Productcode : 15034030200 

Producttype : Detergent 

Productgroep : Handelsproduct 

 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 
Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten 

 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier 
CDS&C 
Kobaltweg 5 
5234 GN 's-Hertogenbosch - Nederland 
T +31 (0)73 642 58 90 

Verantwoordelijke opmaak VIB 
Mantech Nederland B.V. 
Kobaltweg 7 
5234 GN 's-Hertogenbosch - Nederland 
T +31 (0)73 70 70 112 - F +31 (0)73 64 43 861 
info@mantechbv.nl - www.mantechbv.nl 

  

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : CDS&C: +31 (0)73 642 58 90    (07:30 - 16:30) 
   
NL -  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  (NVIC)  
Telefoonnummer noodgevallen (24 uur):    +31 30 274 88 88    [Emergency telephone (24h)] 
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging.  
(Only for doctors to inform accidental poisoning) 

 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 
REACH) 

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319    
    

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 

 
 

 
  

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)  

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS07 

     

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten bereik van kinderen houden 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, een 
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verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale 
en/of internationale regelgeving 

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar 

Extra zinnen : Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers 

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing 

Tastbare gevarenaanduiding : Niet van toepassing 
 
 

   
 

 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 

Opmerkingen : Bevat minder dan 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 

Dit produkt bevat <5% Fosfaten 
 

 
 

 
 

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

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (CAS-nr) 111-76-2 
(EG nr) 203-905-0 
(EU-Identificatienummer) 603-014-00-0 
(REACH-nr) 01-2119475108-36 

1 - 2,5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

Alifatisch alcohol, geëthoxyleerd (CAS-nr) 68439-46-3 
(EG nr) 614-482-0 

1 - 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

2-amino-ethanol (CAS-nr) 141-43-5 
(EG nr) 205-483-3 
(EU-Identificatienummer) 603-030-00-8 

1 - 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

2-amino-ethanol (CAS-nr) 141-43-5 
(EG nr) 205-483-3 
(EU-Identificatienummer) 603-030-00-8 

(C >= 5) STOT SE 3, H335 

 

 
 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
  

 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij aanhoudende irritatie: onmiddellijk een oogarts raadplegen. Bij onwel voelen een arts 
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

EHBO na inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 
houding die het ademen vergemakkelijkt. 

EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt. 

EHBO na contact met de ogen : Irriterend voor de ogen. Contactlenzen verwijderen.  Gedurende tenminste 10 minuten grondig 
spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden.  Een arts 
raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken zonder medisch advies. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de 
persoon bij bewustzijn is). Grote hoeveelheden water geven. Indien men zich onwel voelt, een 
arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels na inademing : Geen in normale omstandigheden. 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Veroorzaakt huidirritatie. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Symptomen/letsels na opname door de mond : Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. Kan een 
aantasting of irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal veroorzaken. 

 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel. sterke waterstraal. 
 

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

Brandgevaar : Niet brandbaar. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Gemorst product vormt ernstig 
potentieel slipgevaar. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Hulpdiensten uitrusten met aangepaste bescherming. Gemorst product vormt ernstig potentieel 
slipgevaar. 

 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Gelekte/gemorste stof opruimen. Op de grond, met bezem of schop in geschikte vaten 
deponeren. Residu wegspoelen met grote hoeveelheden water. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Geen bijzondere/specifieke maatregelen 
vereist. 

 

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

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. 

Verbod op gemengde opslag : Verwijderd houden van (sterke) zuren. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

CDS and C KMS reiniger  

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat 
zelf. 

 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 100 mg/m³ (2007) (H) 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 20 ppm (2007) (H) 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 246 mg/m³ (2007) (H) 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 50 ppm (2007) (H) 
 

2-amino-ethanol (141-43-5) 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,75 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 2,4 mg/m³ Opgepast! Deze substantie wordt 
opgenomen door de huid 

 

 
 

 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 633 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 75 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 98 mg/m³ 
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2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 426 mg/m³ 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 123 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, oraal 3,2 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 49 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 38 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 8,8 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0,88 kg/l 

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 9,1 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 34,6 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 3,46 mg/kg droog gewicht 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 463 mg/l 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Als dit 
niet voldoende is om de concentratie van zwevende deeltjes en oplosmiddeldamp beneden de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) te houden, 
dan moet geschikte ademhalingsbescherming worden gebruikt. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Nauwaansluitende bril. Handschoenen. Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. 
 

 

Bescherming van de handen: 

Er zijn voor handschoenen geen materialen of combinaties van materialen beschikbaar die een onbeperkte weerstand geven tegen enkelvoudige 
chemicalien of combinaties van chemicalien. Bij aanhoudend kontakt, gebruik handschoenen in rubber of neopreenrubber. De doorbreektijd moet 
groter zijn dan de gebruiksduur van het product. Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, 
onderhoud en vervanging van de handschoenen. Handschoenen moeten regelmatig vervangen worden en op het moment dat er sprake is van 
beschadiging/aantasting van het handschoenmateriaal. Zorg er altijd voor dat handschoenen niet beschadigd zijn en dat ze op de juiste manier 
worden gebruikt en bewaard. De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysische en chemische beschadigingen. Een 
afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft 
plaatsgevonden 
 

Bescherming van de ogen: 

Gebruik aansluitende veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters 
 

 

Huid en lichaam bescherming: 

Katoenen of katoen/synthetische overalls zijn normaal gesproken geschikt. Alle delen van het lichaam die in contact geweest zijn met het product 
dienen goed te worden gewassen 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Gebruikers die worden blootgesteld aan concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) moeten gebruik maken van een geschikt, 
goedgekeurd adembeschermingsmiddel 
  

   
 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Rood. 
  

Geur : karakteristiek. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : ca. 13,5 [geconcentreerd reinigingsmiddel] 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : < 0 °C 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : > 100 °C 
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Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

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 
  

Dichtheid : 1,019 kg/l 

Oplosbaarheid : Niet verdunnen. Gebruiksklaar. 
  

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 
  

 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Zie Rubriek 7. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

andere reinigingsmiddelen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 2,2 mg/l/4u 
 

2-amino-ethanol (141-43-5) 

LD50 oraal rat 2050 mg/kg 

LD50 dermaal rat 2504 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 1000 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 1,48 mg/l/4u 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: ca. 13,5 [geconcentreerd reinigingsmiddel] 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: ca. 13,5 [geconcentreerd reinigingsmiddel] 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
 

 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

LC50 vissen 1 [24 h.] 1700 mg/l 

EC50 Daphnia 1 [24 h.] 1500 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

CDS and C KMS reiniger  

Persistentie en afbreekbaarheid 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. 

 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. 
 

12.3. Bioaccumulatie 
 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

Bioaccumulatie Neen. 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol (111-76-2) 

Mobiliteit in de bodem Product is zeer goed oplosbaar in water 
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Component  

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, 
butylglycol (111-76-2) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII  
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Afvalverwerkingsmethoden : Lege verpakkingen kunnen worden gestort in overeenstemming met de plaatselijke 
voorschriften. 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Indien 
niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

EURAL-code : 06 02 04* - natrium- en kaliumhydroxide 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing 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 Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

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

Niet van toepassing 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 Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 
Mariene verontreiniging : 
Nee 

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport  : Transport op het terrein van de onderneming: Bij transport van het product moeten 
verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 
betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit 
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- Landtransport 
  

Transportreglementering (ADR) : Het product is als niet gevaarlijk geclassificeerd volgens de internationale transportwetgeving 
(ADR). 

- Transport op open zee 
  

Transportreglementering (IMDG) : Niet bepaald.  

- Luchttransport 
  

Transportreglementering (IATA) : Niet bepaald.  

- Transport op binnenlandse wateren 
  

Transportreglementering (ADN) : Niet bepaald.  

- Transport over spoor 
  

Transportreglementering (RID) : Niet bepaald. 
 

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

IBC-code : Niet bepaald. 

Scheepstype : Niet bepaald. 

Verontreinigingscategorie : Niet bepaald. 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

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

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

 

 
 

Detergentenverordening : Informatieblad betreffende bestanddelen: 

Component CAS-nr % 

Water 7732-18-5 >=10% 

Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen.  1 - 10% 

Fosfaten.  1 - 10% 

2-butoxyethanol, glycolmonobutylether, butylglycol 111-76-2 1 - 10% 

Alifatisch alcohol, geëthoxyleerd 68439-46-3 1 - 10% 

2-amino-ethanol, ethanolamine 141-43-5 1 - 10% 
  

 
  

  
 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : Classificering en inspanningsverplichting Wet verontreiniging oppervlaktewateren: - Niet 
geclassificeerd 

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 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

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

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

Vermelding van wijzigingen: 

1.1 Productcode Gewijzigd  
 
 

 

 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 



CDS and C KMS reiniger 
Veiligheidsinformatieblad  
 

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

11-8-2016 NL (Nederlands) SDS Ref.: AKP03400 8/8 
 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

H302 Schadelijk bij inslikken 

H312 Schadelijk bij contact met de huid 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H332 Schadelijk bij inademing 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar 
 
 

 

 
 
SDS 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. 
 


