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CLARI ONE

Publicatiedatum : 18/08/2005

Produkt :
Leverancier:

Telefoon :
Alarmnummer :
Bijkomende informatie :

I. Identificatie van product-en bedrijfsnamen
Tabletten Zwembad Clari One
IMPACT
55, rue du 12° Rgt de Zouaves
84000 Avignon
04 90 25 20 55
ORFILA
01 40 05 48 48
Vloktabletten

II. Samenstelling / informatie over ingrediënten
Neutrale voorbereiding (Ref: ZL01 0313)
Onderdelen die bijdragen tot het gevaar:
Geen

III. Risico-identificatie
Vermijd dat het poeder in de ogen komt, vermijd dat het poeder in de mond komt, vermijd om het poeder
aan te raken bij kwetsuren aan de handen.
Gevaarlijk product :
Neen

BIJ CONTACT MET DE OGEN :
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ INSLIKKEN :

IV. Eerste Hulp
Spoel de ogen voldoende lang met water en
raadpleeg een specialist.
Overvloedig spoelen met water.
Raadpleeg een arts of het plaatselijk antigifcenter

V. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen:
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VI. Voorzorgsmaatregelen bij het per ongeluk morsen
Voorzorgsmaatregelen :
(Belangrijk >100 Kg)
Het dragen van stofmasker bij grote stofverspreiding
Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:
Reinigingsmethoden:

Geen zuiver product weggieten

Vang voor zover mogelijk het product op door
te stofzuigen
VII. Hantering en opslag

Geen stof inademen.
Voorkom de aanraking met ogen en huid.
Bewaar het product in zijn originele verpakking.
Hou het product uit de buurt van vocht en van zuren.
Buiten bereik van de kinderen houden
VIII. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Geen

IX. Fysische en chemische eigenschappen
Uitzicht:
Eénlagige ronde tabletten
Kleur:
Wit
pH :
7 à 1% in gedeïoniseerd water
Temperatuurverandering:
Explosie grenzen:
Dichtheid:
Oplosbaarheid in het water: Totaal in water ( conc. van gebruik)

X. Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit met zuren

XI. Toxicologische informatie
Geen
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XII. Milieu-informatie
Niet toepasselijk
Geen significante lozingen in het milieu, de terugwinning en de behandeling.
XIII. Intructies voor verwijdering
Geen lozing in het milieu, de terugwinning en de behandeling gebeurt door een erkende verwijdenaar

XIV. Informatie met betrekking tot het vervoer.
Preparaat niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen voor vervoer over de weg volgens het akkoord
ADR en het besluit ADR van kracht op de datum van uitgifte van dit blad.

XV. Wettelijk verplichte informatie
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens
wetgeving van 25/11/1993

XVI. Overige informatie
Dit informatieblad vervolledigt de technische gebruiksaanwijzing maar vervangt ze niet.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring.
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