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CHEMISCHE SAMENSTELLING

ACTIEF MATERIAAL (%) 3.44

Totaal oppervlakteactieve stoffen 3.44 

  anionogene oppervlakteactieve stoffen 1.04

  niet ionogene oppervlakteactieve 
stoffen 

2.4

ADDITIEVEN

optisch bleekmiddel aanwezig

parfum aanwezig

natriumcarbonaat aanwezig

natriumsilicaat aanwezig

natriumsulfaat aanwezig

AANBEVELINGEN

niet gebruiken voor wol of zijde

ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Aspect : gegranuleerd poeder

Kleur : wit

Geur : frisheid

FYSICOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN BIJ 20 °C

dichtheid bij 20°C (g/l) 875 +/- 75

pH bij 20°C - 1 % oplossing 10.5 +/- 0.5

oppervlakteactieve stoffen, berekend (%) 3.44 +/- 0.3

ETIKETTERING VOLGENS VERORDENING 648/2004/EG

minder dan 5 %:
niet-ionogene oppervlakteactieve 
stoffen

anionogene oppervlakteactieve stoffen

eveneens : parfums

optische bleekmiddelen

ALLERGENE GEURSTOFFEN

None

VEILIGHEIDSETIKETTERING VOLGENS 1272/2008

Niet beschikbaar op deze pagina - zie CCS

VERTROUWELIJK DOCUMENT

Deze technische fiche, alsook de informatie die ze bevat, is exclusief eigendom van de ondernemingen van de 
groep McBRIDE. Ze mag onder geen beding aan derden doorgegeven worden zonder een vooraf geschreven 
toelating van hun kant.
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English

less than 5 %: non-ionic surfactants
anionic surfactants

also : perfumes
optical brighteners

Français

moins de 5 %: agents de surface non ioniques
agents de surface anioniques

également : parfums
azurants optiques

Deutsch
weniger als 5 
% 

nichtionische Tenside

anionische Tenside
ebenfalls : Duftstoffe

optische Aufheller

Italiano
inferiore a 5 
%: 

tensioattivi non ionici

tensioattivi anionici
inoltre : profumi

sbiancanti ottici

Nederlands

minder dan 5 
%: 

niet-ionogene oppervlakteactieve 
stoffen
anionogene oppervlakteactieve 
stoffen

eveneens : parfums
optische bleekmiddelen

Español
menos del 5 %: tensioactivos no iónicos

tensioactivos aniónicos
también : perfumes

blanqueantes ópticos

preservatives - conservateurs - Konservierungsmittel - conservanti - conserveringsmiddelen -
conservantes -

None.

Allergenic fragrances - Fragrances allergisantes - Allergene Duftstoffe - Fragranze allergizzanti -
Allergene geurstoffen - Fragrancias alergénicas -

None


