
 

 

 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) No.1907 / 2006 

PARAGRAAF 1:  Identificatie van de substantie/het mengsel/en het bedrijf 

1.1.  Productidentificatie 

Productcode: GMA2 

Naam: T.F.R. met was 

1.2.  Productgebruik 

1.3.  Leverancier 

Multifunctioneel hogedruk-reinigingsmiddel met was.  Minimaliseer het contact met alkaligevoelige 

oppervlakken. 

Kramp Nederland BV 
Breukelaarweg 33 

7051 DW  Varsseveld 

Netherlands 

                  Telefoonnummer:+31 (0) 315254299 

 Web: www.kramponline.com 

 Fax: +31 (0) 315254499 

 E-mail: info.nl@kramp.com 

1.4.  Telefoonnummer voor noodgevallen 

31 30 274 88 88 

PARAGRAAF 2:  Gevaarsidentificatie (onverdund product) 

2.1.  Classificatie van het mengsel 

Volgens 1272/2008 

Gevaren voor de gezondheid: Oogletsel 1, Huidirritatie. 2 

       Fysieke gevaren Niet geclassificeerd 

    Gevaren voor het milieu: Niet geclassificeerd 

2.2.  Etiketonderdelen  

Volgens 1272/2008 

Gevaar 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

P264 Na gebruik zorgvuldig handen wassen. 

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. 

P302 + P352 BIJ AANRAKING MET DE HUID: Afwassen met voldoende water. 

P305 + P351 + P338 INDIEN IN DE OGEN: Gedurende een aantal minuten voorzichtig spoelen met water. Verwijder , indien mogelijk, eventuele 

contactlenzen. Ga door met spoelen. 

P332 + P313 In geval van huidirritatie: Medische hulp inroepen.  

P337 + P313 Indien oogirritatie voortduurt : Medische hulp inroepen. 

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voordat u die opnieuw 

gebruikt. P405 Achter slot bewaren. 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Overige gevaren  
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PARAGRAAF 3:  Samenstelling van/informatie over ingrediënten 

Materiaal 

Trinatriumnitrilotriacetaat  

Anionogene oppervlakteactieve stof 

Natriumhydroxide 

CAS-nummer 

5064-31-3 

68891-38-3 

1310-73-2 

Niveau 

1-5% 

1-5% 

1-2% 

Gevaren (zie paragraaf 16) 

Kankerverwekkend 2. Oogirritatie 2, Met. corrosie 1 

Oogletsel 1, Huidirritatie. 2 

Huidcorrosie 1A 

H319 H290 H351 

H315 H318 

H314 

 

PARAGRAAF 4:  Eerste hulp maatregelen 

4.1.  Beschrijving van de eerste hulp maatregelen 

Bij contact met de 

ogen: 

Onmiddellijk de ogen  spoelen met water , de oogleden tenminste 10 minuten uit elkaar houden  Onmiddellijk 

medische  hulp inroepen. 

Bij contact met de 

huid: 
Verontreinigde kleding verwijderen, was de huid met water af en roep medische hulp in als de irritatie aanhoudt. 

Inhalatie: Bij irritatie verplaatsen in de frisse lucht, warm en rustig houden, onmiddellijk medische hulp inroepen. 

Bij inslikken: Niet laten braken.  Indien bij bewustzijn, water laten drinken.  Onmiddellijk medische  hulp inroepen. 

  PBM eerste hulpverlener:Zoals vereist om contact te voorkomen. Zie paragraaf 8.2. 

4.2.  Belangrijkste symptomen en gevolgen, zowel acuut als vertraagd 

Gevaar voor de ogen: Veroorzaakt ernstige irritatie en schade. 

Gevaar voor de huid: Veroorzaakt irritatie. 

Gevaar voor de 

luchtwegen: 

Overige gevaren: 

Het inademen van spuitnevel kan irritatie veroorzaken. 

4.3.  Indicatie van alle nodige onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling  

Geen speciale behandeling of hulp nodig naast hetgeen vermeld in paragraaf 4.2. 

PARAGRAAF 5:  Brandbestrijdingsmaatregelen  

Ontvlambaarheidsgevaar: Niet brandbaar. 

5.1.  Blusmiddelen 

Geen speciale vereisten. Al naar gelang de brand. 

5.2.  Speciale gevaren die door het mengsel ontstaan                               

Er ontstaan geen speciale gevaren door het mengsel. 

5.3.  Advies voor brandbestrijders 

Geen speciale maatregelen nodig met betrekking tot het mengsel. 

PARAGRAAF 6:  Maatregelen bij ongewild vrijkomen 

6.1.  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Neem voorzorgsmaatregelen om contact te voorkomen. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven in paragraaf 8 

Lekkage kan vloeren glad maken.  Houd de ruimte schoon.  Regelgeving in acht nemen. 

6.2.  Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom  dat gemorst product in de waterloop terechtkomt. 

6.3.  Methodes en materialen voor opslag en reinigen 

Kleine hoeveelheden, naar riool spoelen met een grote hoeveelheid water. 

Grote hoeveelheden, opslaan en  absorberen of in geschikte containers voor verwijdering pompen. 

6.4.  Verwijzing naar andere paragrafen 

Neem het advies van de paragrafen 8 en 13 in acht 
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PARAGRAAF 7:  Behandeling en opslag: 

 Houdbaarheid 24maanden in oorspronkelijke verzegelde containers. 

7.1.  Voorzorgsmaatregelen voor veilige omgang 

Niet mengen met andere producten. Goede industriële hygiëne in acht nemen. 

7.2.  Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van eventuele incompatibiliteiten 

Op een koele, droge plek bewaren, beschermd tegen vorst en uit de buurt van zuren en strek oxiderende middelen.  Rechtop opslaan in 

oorspronkelijke containers. Aanbevolen opslagtemperatuur 5-25°C. 

7.3.  Productgebruik 

De optimale werkingsconcentratie is rond de 1% op het punt van toepassing, met warm of koud water.   Voor de beste veiligheid en 

efficiëntie, de aanvoer van het reinigingsmiddel zo instellen dat dit net voldoende is voor de gewenste reinigende werking.  

Minimaliseer het contact met alkaligevoelige oppervlakken.  Spoel het gereinigde oppervlak af met water, ervoor zorgend dat de 

reinigingsoplossing niet opdroogt.  De fabrikanten van machines raden u aan om de machine na gebruik door te spoelen met schoon 

water. Wij verwijzen naar het veiligheidsinformatieblad van het product  voordat u het product gaat gebruiken.  Alleen gebruiken 

zoals aangegeven. 

PARAGRAAF 8:  Maatregelen bij blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1.  Controleparameters 

Grenswaarden blootstelling op de werkplek 

 Natriumhydroxide 2mg/m³ WEL 15 min STEL (UK EH40) 

 

 

8.2.  Maatregelen bij blootstelling 

Deze maatregelen worden aangeraden op basis van algemene gebruiksmethodes en kunnen niet passend zijn voor alle mogelijke gebruik van het 

product.  De gebruiker is verantwoordelijk voor een volledige risicobeoordeling van hun specifieke processen en werkmethodes. 

Oogbescherming: Draag bij het proces passende oogbescherming volgens BS EN 166. 

Handbescherming: Draag pvc of latex handschoenen.  De  exacte keuze voor handschoenen hangt af van specifieke 

risicobeoordelingen. 

Lichaamsbescherming: Zoals nodig om contact te voorkomen. 

Bescherming luchtwegen: Gebruik in een goed geventileerde  ruimte, vermijd het inademen van spuitnevel, draag  indien nodig,  

een beschermende masker volgens EN149. 

Overige bescherming: 

Persoonlijke  beschermingsmiddelen: 
 

Milieubescherming: Voorkom dat het mengsel in waterlopen terechtkomt. 

PARAGRAAF 9:  Fysieke en chemische eigenschappen 

9.1.  Informatie over de basis fysieke en chemische eigenschappen 

Voorkomen: Rose vloeistof 

Geur: Karakteristiek  

pH (kenmerkend): 10,4 1% in water (kenmerkend). 

Beginkookpunt: 100°C. 

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen. 

Explosieve eigenschappen: Geen. 

Oxiderende eigenschappen: Geen. 

Dampdruk: 17,5 mm. Hg bij  20° C. 

                                  Oplosbaarheid: ·Mengbaar met water. 

Relatieve vochtigheid bij 20°C (kenmerkend): 1.051 

9.2.  Overige informatie 
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Exacte vereisten voor PBM dienen te 

worden bepaald door middel van een 

speciale risicobeoordeling van de 

werkzaamheden die uitgevoerd gaan 

worden. 

Vlampunt: Geen. 

Viscositeit: Vrijvloeiend  



 

 

 

 

PARAGRAAF 10:  Stabiliteit en reactiviteit 

10.1.  Reactiviteit Niet compatibel met sterk oxiderende middelen en zuren. 

10.2.  Chemische stabiliteit Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden. 

10.3.  Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht. 

10.4.  Omstandigheden die vermeden moeten wordend Extreme temperaturen 

10.5.  Niet compatibele materialen Niet compatibel met sterk oxiderende middelen en zuren. 

10.6.  Gevaarlijke ontledingsproducten Onbekend. 

PARAGRAAF 11:  Toxicologische informatie 

11.1.  Informatie over toxicologische effecten 

   Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens, wordt er niet aan de classificatiecriteria voldaan. 

   Huidcorrosie/-irritatie: Het mengsel is geclassificeerd als huid-irriterend. 2. Zie paragraaf 2. 

   Ernstig oogletsel/-irritatie: Het mengsel is geclassificeerd als  schadelijk voor de ogen. 1. Zie paragraaf 2. 

Overgevoeligheid luchtwegen of huid        Bevat geen ingrediënten die als  sensibiliserend worden geclassificeerd. 

Mutageniteit voor kiemcellen: 

Kankerverwekkendheid: 

 

Toxiciteit voor de voortplanting: 

Bevat geen ingrediënten die als mutageen worden geclassificeerd. 

Bevat een ingrediënt dat als kankerverwekkend wordt  geclassificeerd. 2. Paragraaf 3. Mengsel 

wordt niet als kankerverwekkend geclassificeerd 2. 

Bevat geen ingrediënten die als toxisch voor de voortplanting worden geclassificeerd. 

Individuele blootstelling specifieke 

doelorgaantoxiciteit (STOT) 

Herhaaldelijke blootstelling 

specifieke doelorgaantoxiciteit 

(STOT) 

Toxiciteit voor de luchtwegen: 

Bevat geen ingrediënten die als specifieke doelorgaantoxiciteit SE  (STOT SE) worden 

geclassificeerd. 

Op basis van de beschikbare gegevens, wordt er niet aan de classificatiecriteria voldaan. 

 

 

Bevat geen ingrediënten die als toxisch voor de luchtwegen worden geclassificeerd. 

Blootstellingsroutes/-symptomen 

Bij contact met de 

ogen: 

Veroorzaakt ernstige irritatie en schade. 

Bij contact met de 

huid: 

Veroorzaakt irritatie. 

Inhalatie: Het inademen van spuitnevel kan irritatie veroorzaken. 

Bij inslikken: Matige toxiciteit,  zal irritatie aan het maagdarmkanaal veroorzaken als gevolg van 

alkaliteit. 

PARAGRAAF 12:  Ecologische informatie 

    12.1.  ToxiciteitKan bij het vrijkomen in onbehandelde waterlopen van invloed zijn op waterorganismen door hoge pH.    

    12.2.  Persistentie en afbreekbaarheid Op water gebaseerd product.  Alle biologische ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar als 

er goed verdund is. 

    12.3.  Bioaccumulatievermogen Bioaccumulatie wordt niet verwacht 

    12.4.  Mobiliteit in de bodem Dit product heeft een hoge wateroplosbaarheid 

12.5.  Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling 

12.6.  Overige schadelijke effecten 

Bevat geen ingrediënten die als PBT of vPvB worden 

geclassificeerd. 

Er worden geen overige schadelijke effecten verwacht. 

PARAGRAAF 13:  Overweging bij verwijdering                         

13.1.  Methodes voor behandeling afval 

Afvalwater van het proces kan normaal naar het riool worden afgevoerd (onder voorbehoud van toestemmingsbeperkingen). 

Grote hoeveelheden dient u af te voeren via een erkende chemische afvalverwijderaar 

Lege, schoongemaakte containers kunnen, waar de mogelijkheiden daarvoor aanwezig zijn, worden gerecycled of , indien toegestaan, 

naar de  vuilstort of afvalverbranding worden gebracht. 

PARAGRAAF 14:  Transportinformatie 

   14.1.  VN-nummer niet geclassificeerd 14.2.  Juiste vervoersnaam niet beschikbaar 

   14.3.  Transportgevarenklasse(n) niet beschikbaar 14.4.  Verpakkingsgroep niet beschikbaar 

   14.5.  Milieugevaren Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu tijdens transport 

    14.6.  Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker  Geen specifieke voorzorgsmaatregelen. 

 14.7.  Transport in bulk volgens Bijlage II van MARPOL 7 3/78 en de IBC-code Niet beschikbaar voor bulktransport. 
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PARAGRAAF 15:  Informatie over regelgeving 

15.1.  Veiligheids-, gezondheids- en milieuwet- en/-regelgeving voor substantie of mengsel  

Inhoud volgens (EG) richtlijn nr. 648/2004 met betrekking tot reinigingsmiddelen: 

NTA en zouten waarvan 

anionogene oppervlakteactieve 

stoffen 

ionogene oppervlakteactieve 

stoffen 

<5% 

<5% 

<5% 

EDTA en zouten waarvan 

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet (voldoen) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vervat in 

richtlijn (EG) nr. 648/2004 met betrekking tot reinigingsmiddelen. 

Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden bijgehouden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en zullen op hun 

direct verzoek voor hen beschikbaar worden gesteld. 

15.2.  Chemische veiligheidsbeoordeling Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

PARAGRAAF 16:  Overige informatie 

Gevarenaanduidingen met betrekking tot de ingrediënten (zie paragraaf 3) 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H290 Kan corrosief bij metalen veroorzaken 

H351  Vermoeden van kankerverwekkendheid 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H314 Veroorzaakt ernstige verbrandingen van de huid en oogletsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgiftedatum: 16 maart 2015 Uitgiftenummer: 1 Afdrukdatum: 18 mei 2016 

 

Dit product dient te worden opgeslagen, behandeld en gebruikt in overeenstemming met goed industrieel gebruik en conform 

wettelijke regelgeving.  De informatie in dit  informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en is bedoeld om 

producten te omschrijven vanuit het gezichtspunt van veiligheidsvereisten en kan derhalve  niet als het garanderen van specifieke 

eigenschappen  worden uitgelegd.  Het is aan  gebruikers om zich te vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun eigen 

toepassingen. 
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