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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
Identificatie van de stof of het preparaat L'Arbre Vert liquide vaisselle peaux sensibles

Gebruik van de stof of het preparaat liquido stariglie 

Productkode nr: 42029

Identificatie van de vennootschap / 
onderneming

NOVAMEX
ZI de Passelourdain
F-86280   Saint BENOIT
France
Tel: +33 (0)5 49 61 51 00
Fax: +33 (0)5 49 61 51 11
Courriel: golivier@novamex.fr;infos@novamex.fr

Telefoonnummer voor noodgevallen (voor 
een behandelend arts bereikbaar):

IMBIEX SA - Chemin des Cerisiers 30 - Case Postale 36 - 1462 Yvonand - Tel: (0041) 024 430 02 
02. Numéro d'appel d'urgence: 145

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Belangrijkste risico's: non considerato come pericolosi

Specifieke risico's: geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Formule: 07GB057E

Preparaatbeschrijving: Waterige oplossing van oppervlakteactieve stof

Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot 
gezondheidsrisico's leiden:

• LAURYL ETHER SULF.NA 3 OE - CAS nr:: 68585-34-2
  Conc. (gew. %):(%): 15 < C <= 20 - Symbo(o)l(en): Xi - R-zin(nen): 36/38
  • ALKYL POLYGLUCOSIDE C12-C14 - CAS nr:: 110615-47-9
  Conc. (gew. %):(%): 1 < C <= 3 - Symbo(o)l(en): Xi - R-zin(nen): 38-41

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Inademing: Frisse lucht, rust.

Kontact met de huid: Met water afspoelen.

Kontakt met de ogen: Onmiddellijk en overvloedig met water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 20 
minuten.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikt(e) blusmiddel(en): Het product zelf brandt niet.

Bij brand in de nabije omgeving: alle blusstoffen toegestaan.

Blusmiddel(en) die om 
veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen 
worden:

Geen.

Specifieke methode(n): Geen.

Speciale risico('s): Geen.

Speciale beschermende uitrusting voor 
brandweerlieden:

Geen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Voorkom  vloeistof in riolering, waterpijp, ondergrond en fundering.

Reinigingsmethode(n): Absorbeer elke lekkage met zand en aarde.

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Product behandeling vraagt geen speciale voorzorg maatregelen.

- Technische maatregel(en): Product behandeling vraagt geen speciale voorzorg maatregelen.
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- Gebruiksraadgeving(en): Geen speciale voorzorgsmaatregelen.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Buiten bereik van kinderen bewaren.

- Opslag conditie(s): Vorst vrij bewaren

- Materiaal van de verpakking / tank: Plastiek verpakking aanbevolen.

- Ongeschikte verpakkingsmaterialen: Vermijd niet beschermende metaal verpakkingen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Controle parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Niet nodig.

- Bescherming van de handen: Bij herhaald en/of langdurig contact gebruiken: handschoenen van rubber of kunststof

- Huid en lichaam bescherming: Geen speciale werkkleding vereist.

- Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidbrillen die beschermen tegen spetters.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Algemene informatie

- Voorkomen: vloeistof

- Kleur: kleurloos

- Geur: weinig

Belangrijke informatie met betrekking tot 
de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu

- PH: 7

- Kookpunt / traject:  100°C

- Smeltpunt / traject: 0°C

- Vlampunt: > 65°C

- Explosiegrenzen: De waarden van explosiegrenzen zijn in de literatuur niet bekend.

- Relatieve dichtheid (water = 1): 1.0

- Viscositeit: Niet vastgesteld.

- Wateroplosbaarheid: mescolabile all'acqua

- Vetoplosbaarheid: debole

- Solventoplosbaarheid: debole

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit: stable

Te vermijden omstandigheden Normaal geen te verwachten.

Te vermijden stoffen Geen

Gevaarlijke ontledingsproducten Geen

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit

- Inademing: Product heeft bij 20°C een zo lage dampspanning dat  de kans op inademing van een voor de 
gezondheid schadelijke concentratie gering is.

- Contact met de huid: Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten 
uit de huid

- Oogkontakt: Kan klein oogongemak veroorzaken, maar zal de ogen niet kwetsen.

- Inslikken: Kan misselijkheid, braken, keelpijn, maagpijn en eventueel darmperforatie veroorzaken.

Specifieke effect(en): Geen informatie beschikbaar.

12. MILIEU-INFORMATIE
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Algemene informatie: Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

Mobiliteit oppervlaktespanning

Persistentie en afbraak Gli agenti di superficie utilizzata in questa preparazione sono biodegradabili conformemente al 
regolamento detergenti 648/2004/CE

Mogelijke bioaccumulatie Geen bio-accumulatie.

Schadelijk voor het milieu: Bevat geen stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu.

Andere schadelijke effecten

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afval / ongebruikte producten: Voorkom dat onverdund product in riool of oppervlaktewater terechtkomt.

Verontreinigde verpakking: Verpakkingsmateriaal aan plaatselijke recyclagebedrijven leveren.

Verdere informatie(s):

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Algemene informatie: niet gereglementeerd

VN-nummer ---

Land (Spoor / Weg: ADR/RID)

Zee (IMDG)

Lucht (ICAO/IATA)

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
EG nr: Niet van toepassing.

Symbo(ol)(len): Geen volgens de EG richtlijnen.

R-zin(nen):  Geen volgens de EG richtlijnen.

S-zin(nen): 2  Buiten bereik van kinderen bewaren.

16. OVERIGE INFORMATIE
Gevolgde wetgeving(en): De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de nationale wetten en EG 

richtlijnen. Questa fecha completa le avvertenze tecniche di utilizzazione ma non sostituirli. Le 
informazioniche è basata sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto riguardato. Sono 
dati di buona fede. Gli attenzione utenti sono attirati inoltre sui rischi eventualmente incorsi quando 
un prodotto è utilizzato ad altri che quelli per che è concepito. Non dispensa in nessun caso 
l'utente di conoscere e di applicare. 

Gebruik van de stof of het preparaat liquido stariglie 

Historiek

- Datum eerste uitgave: 2/08/2004

- Datum vorige revisie: 05/06/2007

- Datum van herziening: 12/09/2007

- Versie: 4

Opgesteld door: Novamex

G.E. Conseils ® 3  / 3Pagina

  


