
Active foam
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum van uitgave: 22.06.2012 Datum herziening: :  Versie: 01.00

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Active foam
Product code : CA 2700
Productgroep : Handelsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruik categorie : Industrieel gebruik,Professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het preparaat : Onderhoudsproduct:
Functie of gebruikscategorie : Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Wehrle’s distribution BVBA
Nijverheidslaan 1
8880 Ledegem

Christoph Meersman

Tel: +32 (0) 56.50.20.77
Fax: +32 (0) 56.50.19.77
info@carcosmetix.be              www.carcosmetix.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : +32 (0) 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2 H319 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
Xi; R36
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS07

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264 - Na het werken met dit product Huid, Ogen. grondig wassen

P280 - beschermende kleding, beschermende handschoenen, gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Kan lichte irritatie van de huid veroorzaken.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 

Richtlijn 67/548/EEG
Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd, 
natriumzouten
(Component)

(CAS-nr.) 68891-38-3
(EG nr) 500-234-8
(REACH-nr) 01-2119488639-0000

< 8,4 Xi; R41
Xi; R38

Poly(oxy-1.2-ethanediyl), alpha,-tridecyl-, omega,-hydroxy-, 
branched

< 2,7 Xn; R22
Xi; R41

Cocoamidopropyl Betaine
(Component)

(CAS-nr.) 63641-59-8
(EU-Identificatienummer) 264-378-0

< 2 Xn; R22
Xi; R36

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd, 
natriumzouten
(Component)

(CAS-nr.) 68891-38-3
(EG nr) 500-234-8
(REACH-nr) 01-2119488639-0000

< 8,4 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Poly(oxy-1.2-ethanediyl), alpha,-tridecyl-, omega,-hydroxy-, 
branched

< 2,7 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Cocoamidopropyl Betaine
(Component)

(CAS-nr.) 63641-59-8
(EU-Identificatienummer) 264-378-0

< 2 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Indien men zich onwel voelt, arts raadplegen.
EHBO na inademing : Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Indien de irritatie aanhoudt een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Huid spoelen en wassen met water en zeep. Indien de irritatie aanhoudt een arts raadplegen. 

Kleding verwijderen tijdens spoelen.
EHBO na contact met de ogen : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen. Bij 

aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
EHBO na opname door de mond : Bij inslikken, mond spoelen met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Indien men zich 

onwel voelt: arts raadplegen en indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : poeder, sproeistraal water, schuim, kooldioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Het product zelf brandt niet.
Reactiviteit : Geen in normale omstandigheden.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen brand : Draag een onafhankelijk ademhalinsapparaat en beschermende kleding  (zie rubriek 8).
Blusinstructies : Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen. Rekening houden met milieuverontreinigend 

bluswater.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Tegen de wind in benaderen. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemeen te treffen maatregelen : Vermijd kontakt met huid en ogen. Het gemorst produkt kan gevaarlijk glad zijn.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Veiligheidsbril. Handschoenen. Beschermende kleding.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Reinigingsmethoden : Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel o.a.: 

droog zand/vermiculiet/droge aarde kiezelgoer.
Overige informatie : Het vloeibaar produkt is glad.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke 
bron van blootstelling moeten veiligheids-oogdouches aanwezig zijn.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in. Verpakking goed gesloten 
houden. Strenge hygiëne.

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas 
eten, drinken, roken of het werk verlaten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
technische maatregelen : In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten veiligheids-

oogdouches aanwezig zijn.
Opslagvoorwaarden : Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen hitte en directe 

zonnestralen beschermen. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet combineerbare stoffen : Verwijderd houden van: oxydatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Bij spatgevaar: veiligheidsbril. Beschermkleding. Handschoenen.

Bescherming handen : Chemisch resistente PVC handschoenen (volgens de Europese standaardnorm EN 374 of 
equivalent).

Oogbescherming : Nauwaansluitende bril.
Bescherming van de huid en het lichaam : Beschermkleding.
Bescherming luchtwegen : Zorg voor degelijke ventilatie.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : vloeistof.
Kleur : Blauw.
Geur : aangename geur.

24.09.2012 Redaction by Quick MSDS Sprl - Belgium SDS Ref.: 311/60 3/6



Active foam
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010                                                                                                                                                                                           Versie: 01.00

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar
pH : 8 - 9
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 1016 g/l
Oplosbaarheid : Oplosbaar in water.
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Log Kow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden
Voor zover ons bekend, geen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

Cocoamidopropyl Betaine (63641-59-8)
LD50 oraal rat 4900 mg/kg
ATE (oraal) 500,00000 mg/kg

Poly(oxy-1.2-ethanediyl), alpha,-tridecyl-, omega,-hydroxy-, branched
ATE (oraal) 500,00000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
pH: 8 - 9

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
pH: 8 - 9

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Kiemcelmutageniteit : Niet ingedeeld

24.09.2012 Redaction by Quick MSDS Sprl - Belgium SDS Ref.: 311/60 4/6



Active foam
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010                                                                                                                                                                                           Versie: 01.00

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling)

: Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van 
onze ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de 
gezondheid.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Active foam 
Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden : Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Aanvullende informatie : Niet in het milieu afblazen. In geschikte en gesloten containers bewaren voor afvalverwijdering.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1. VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing

14.5. Dangers pour l’environnement
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1. Landtransport
Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6.2. Transport op open zee
Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6.3. Luchttransport
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften
Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
Bevat geen REACH kandidaatstof

15.1.2. Nationale voorschriften
Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie
Indicatie van wijzigingen:
CLP classificatie en etikettering van het mengsel rapporteren.

Gegevensbronnen : Firma/Producent/leverancier. 
MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II.
Redaction by Quick.MSDS Sprl - Belgium.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::
Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal) Categorie 4
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie Categorie 1
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie Categorie 2
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R36 Irriterend voor de ogen.
R38 Irriterend voor de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
Xi Irriterend
Xn Schadelijk

SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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