VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Editie van 03/02/2004

pagina 1/3

1-IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING:
Produkt :
Leverancier:

FLOVIL tabletten – 62553
WELTICO
32, rue René Camphin
38602 FONTAINE

Telefoonnummer:
Faxnummer:

04-76-27-10-54
04-76-26-17-95

Gebruik:

Vlokkerproduct voor zwembaden

2-SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN :
Monoéthanolamide
Vetzuren
Aluminium sulfaat

>30%
Xi, R41
5 – 15%
Xi,R36/37/38

NR EINECS
NR CAS
NR EINECS
NR CAS

NC
142-78-9
233-135-0
1004-01-03

3-RISICO’S
Risico van ernstige schade aan de ogen.

4- EERSTE HULP
CONTACT MET DE OGEN :

De ogen onmiddellijk en overvloedig gedurende 10 minuten met water spoelen en een
oogarts raadplegen.

INSLIKKEN:

Nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon toedienen.
Geen brakingen veroorzaken.
Onmiddellijk een arts raadplegen.

5-BRANDESTIJDINGSMAATREGELEN :
VLAMPUNT :
ZELF ONTBRANDINGSTEMPERATUUR :
TE VERMIJDEN BLUSMIDDELEN :

Geen gegevens
Geen gegevens
Geen
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6-MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN :
INDIVIDUELE VOORZORGSMAATREGELEN : Voorkom stofontwikkeling
REINIGING : Handmatig of mechanische verwijderen en indien nodig met water spoelen.

7- HANTERING EN OPSLAG :
HANTERING : Voorkom stofontwikkeling.
OPSLAG :

Niet in een vochtige omgeving opslagen.

8- MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE
BESCHERMING:
PERSOONLIJKE BESCHERMING : Geen

9- FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:
ASPECT : ondeelbare witte tabletten.
VLAMPUNT : Geen gegevens
KOOKPUNT BIJ 760mm Hg : Geen gegevens
SMELTPUNT : Geen gegevens
OPLOSBAARHEID IN WATER :
pH:

10- STABILITEIT EN REACTIVITEIT:
Stabiel product bij normaal gebruik en opslag.(cf§7)

11-TOXICOLOGISCHE INFORMATIE :
Volgens de eigenschappen van de bestanddelen is dit product een primair risico voor oogirritatie.

12-ECOLOGISCHE INFORMATIE:
Het product is niet getest.
Volgens de eigenschappen van de bestanddelen bevat dit product geen groot gevaar voor het milieu.
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13-INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ELIMINATIE:
Verwijder het product in overeenstemming met de bestaande regelgeving.
Niet lozen in riolen, rivieren en natuurlijike omgeving.

14-INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER:
Weg : ns

15-WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE:
Aard van de risico’s
Xi : irriterend
risico van ernstige schade aan de ogen

Veiligheidsaanbevelingen
Het product moet worden behandeld in overeenstemming met de gebruikelijke hygiënische regels voor chemische
stoffen.
Het product moet achter slot en buiten het bereik van kinderen worden bewaard.
Vermijd contact met de ogen.
In geval van contact met de ogen, onmiddellijk veelvuldig spoelen met water en een oogarts raadplegen.
Bij inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.

16-OVERIGE INFORMATIE:
De informatie opgenomen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en zijn bedoeld om een omschrijving te geven
van de productveiligheid.
De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen van de
lokale wet- en regelgeving.
De informatie op deze pagina in verband met de veiligheid van het product geeft geen garantie voor de innerlijke
eigenschappen.

