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ANTI-KALK vloeibaar

1 – IDENTIFICATIE VAN DE STOF :
HANDELSNAAM : ANTI-KALK
GEBRUIK : Is een antikalk en anti aanslagmiddel. Verhelpt problemen die veroorzaakt worden door te
hard water of door de aanwezigheid van storende metalen.
leverancier:

BIODIS s.a.s.
1 rue du Chapitre
69126 Brindas (France)
tel. +33 (0) 4 78 45 65 00 fax. +33 (0) 4 78 45 65 27
Inlichtingen bij dringende gevallen : Tijdens de kantooruren:
BIODIS s.a.s. of Antigifcenter te Lyon tel. +33 (0) 4 72 11 69 11

2 – SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN :
SAMENSTELLING : questra organisch
3 – RISICO’S :
Irriterend product voor de ogen.
4 – EERSTE HULP :
CONTACT MET DE HUID :
CONTACT MET DE OGEN :
INSLIKKEN :

Onmiddellijk met zuiver water wassen.
Onmiddellijk en overvloedig spoelen met zuiver water.
Een oogarts raadplegen .
Water laten drinken. Raadpleeg een specialist.

5 – MAATREGELEN VOOR BRANDBESTRIJDING :
GESCHIKTE BLUSMIDDELEN : traditionele middelen en uitrusting.
Vermijd het gebruik van een straal water “stok” (projecties).
6 – MAATREGELEN IN GEVAL VAN ACCIDENTELE VERSPREIDING :
REINIGINGSMETHODEN :
Zuig de vloeistof op of gebruik een absorptiemiddel. Stokeer in
verzegelde vaten.
Label de vaten. Breng deze weg voor vernietiging.
Reinig met overvloedig water het besmette gebied.
PERSOONLIJKE BEVEILIGING :
Handschoenen, brillen in geval van langdurige blootstelling.
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7 – HANTERING EN OPSLAG :
HANTERING : Voorzorgsmaatregelingen nemen voor bescherming van de ogen en de huid.
OPSLAG : Bewaren bij kamertemperatuur (10 à 30°C.) .
Vermijd contact met metalen houders.
8 – BLOOTSTELLING – PERSOONLIJKE BESCHERMING :
In geval van het verwerken van grote hoeveelheden van het product, beschermende maatregelen nemen
voor gebruik in de behandeling van chemische producten in het algemeen, brillen, handschoenen,
beschermende kledij.
9 – FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN :
FYSISCHE STAAT : Kleurloos tot geelachtige vloeistof.
pH aan 20°C : 6.00 - 7.50
Dichtheid aan 20°C. : 1.220 - 1.225
VLAMPUNT : niet betrokken
ONTVLAMBAARHEID : niet betrokken
ONTPLOFBAARHEID : niet betrokken
OPLOSBAARHEID IN HET WATER : oplosbaar in alle verhoudingen.
10 – STABILITEIT EN REACTIVITEIT :
Het product is stabiel onder normale omstandigheden van gebruik en stockage.
ONVERENIGBAARHEID : Vermijd het kontakt met metalen (buitenwerkingstelling van het product).
11 – TOXICOLOGISCHE INFORMATIE :
Irriterend voor de ogen.
12 – ECOLOGISCHE INFORMATIE :
AFBREEKBAARHEID
De afbreekbaarheid van het product onder aërobe omstandigheden is lager dan de detectiegrens.
Afbreekbaarheid is mogelijk in de grond.
Waarschijnlijke chemische of fysische afbreekbaarheid in het milieu.
13 – INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ELIMINATIE :
Vernietigen met inachtneming van de voorschriften van de plaatselijke instanties naar een gecontroleerde
verbrandinginstallatie .
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14 – INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER :
Het product is niet onderworpen aan de reglementering op het vervoer van gevaarlijke goederen ADR.
15 – WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE : (in overeenstemming met richtlijn van 20 april 1994 en/of
21 februari 1990 en hun aanpassingen van de indeling en etikering van gevaarlijke stoffen en preparaten.)
Gevaar symbool : Xi - Irriterend
Zinnen R
36 – Irriterend voor de ogen
Zinnen S
2 – Buiten het bereik van kinderen houden.
24 / 25 – Vermijd contact met de ogen en de huid.
26 –Bij oogcontact onmiddellijk en langdurig met veel water spoelen. Een oogarts raadplegen.
46 –In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.
16 – OVERIGE INFORMATIE :
Gecombineerde Nomenclatuur (INTRASTAT) voor de statistieken bij de douane. = 2835.10.00
Zie voor de instructies op de etiketten of vraag advies bij een professionele dealer.
De informatie opgenomen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en de belangrijkste wet-en
regelgeving met betrekking tot het product en bekendgemaakt op de dag van de update van dit document.
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