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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/
onderneming

· Informatie over het product

· Handelsnaam: AJAX Hébergement Vitres & surfaces

· Fabrikant/leverancier:
COLGATE PALMOLIVE
60 avenue de l'Europe
F-92770 Bois-Colombes
+ 33 (0)1 47 68 60 00

· Gebruiksaanwijzing Onderhoudsproduct voor oppervlakken
· Inlichtingen in noodsituatie: Antigifcentrum

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Oplosbare oppervlakte-actieve en vloeibare waterige bereiding
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4

3-butoxy-2-propanol Xi; R 36/38; S 2 1-5%

· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te
vinden in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· Gevaaromschrijving: Vervalt.
· Aanvullende gegevens:
Dit product is niet geclassificeerd in de zin van richtlijn 1999/45/CE

4 Eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen: Verse lucht laten inademen
· Na huidcontact:
In het geval van uitstoot in grote hoeveelheid, bevuilde kleding verwijderen en
spoelen.
 In geval van voortdurende hinder of roodheid, een arts raadplegen.

· Na oogcontact:
Als om het even welk vreemd lichaam toevallig in het oog wordt geïntroduceert,
overvloedig met water spoelen.
 In geval van voortdurende hinder of roodheid, een arts raadplegen.

· Na inslikken: Een arts of het antigifcentrum verwittigen. NIET DRINKEN

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

· Geschikte blusmiddelen:
Blusmethoden kiezen in functie van nabijgelegen branden
Opgepast voor accidentele afstotingen teweeggebracht door de blusmethoden

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet roken
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Het product niet in het leefmilieu lozen
· Procedure voor het reinigen/opnemen:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel,universele binder, zaagmeel) opnemen.
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Overschotten spoelen met veel water

7 Hantering en opslag

· Hantering:
Niet verdunnen of overgieten in een fles of verpakking bestemd voor de
voedingsindustrie

· Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Uitstootbehandelingen vermijden. Oog- en huidcontact vermijden
Niet mengen met andere producten
In geval van overgieten, zich verzekeren van de verenigbaarheid van het product en
dit  identificeren (Etikettering van gevaar)

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Het produkt is niet brandbaar.

· Opslag:
Het product in zijn oorspronkelijke verpakking bewaren
Bewaren in een goed verluchte plaats, verwijderd van  warmtebron en vochtigheid

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Buiten bereik bewaren van chloren en basische stoffen
In geval van verlengd gebruik, wordt het dragen van handschoenen geadviseerd
In geval van toevallig uitstoot, de aanwijzingen vermeld in paragraaf 4 -Eerste hulp-
naleven

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Douches, oculaire fonteinen, dampkappen, lokalen correct verluchten.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· Algemene gegevens

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Blauw
Reuk: Karakteristiek

· Vlampunt: Niet bruikbaar.

· Stortgewicht bij 20°C: 0,099 g/cm³

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Oplosbaar.

· pH-waarde bij 20°C: 5,5

10 Stabiliteit en reactiviteit
Stabiel in normale opslagcondities

11 Toxicologische informatie

· Aanvullende toxicologische informatie:
Formule is gedeponeerd bij het Antigifcentrum.
Het product is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-
richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet
kenmerkingsplichtig.
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12 Milieu-informatie
De voorbereiding is niet geclassificeerd "Gevaarlijk voor het milieu" - voor meer
informatie zich verwijzen naar de veiligheidsfiches van de aanwezige substanties.
Biologisch afbreekbare actieve stoffen overeenkomstig aan de wetgeving van kracht

13 Instructies voor verwijdering

· Aanbeveling:
Geen belangrijke lozingen uitvoeren in het natuurlijk milieu, terugwinning en
behandeling door een officieel erkend organisme

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· Vervoer over land ADR/RID
(grensoverschrijdend): Deze bereiding is niet volgens de ADR wetgeving

geclassificeerd
· ADR/GGVS/E klasse: - 
· IMDG-klasse: - 
· ICAO/IATA-klasse: - 

· Transport/verdere gegevens:
Bij aanwezigheid van beschadigde verpakkingen, goedgekeurde hulpverpakkingen
gebruiken.
De IATA en IMDG verordeningen zijn beschikbaar op aanvraag.

15 Wettelijk verplichte informatie

· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
De bereiding is volgens de Europese richtlijn op gevaarlijke bereidingen als niet-
gevaarlijk geclassificeerd

· Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op
aanvraag verkrijgbaar.

16 Overige informatie
Uitgewerkte fiche die rekening houdt met de informatie van de veiligheidsfiches van
de substanties in de samenstelling van het product.

· Relevante R-zinnen
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

· Andere gegevens Product uitsluitend voor professioneel gebruik
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