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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming· 1.1 Productidentificatie· Handelsnaam: S100 Functioneel wasmiddel· Artikelnummer: 2181· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik vervalt· Toepassing van de stof / van de bereiding Reinigingsmiddel· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad· Fabrikant/leverancier:Dr.O.K.Wack Chemie GmbHBunsenstrasse 6D - 85053 IngolstadtTel. +49 841-6350 Fax +49 841-63558www.wackchem.comwack.info@wackchem.com· Inlichtingengevende sector: Veiligheids afdeling· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Gedurende Kantooruren: +49 841 63523* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008GHS07Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.· 2.2 Etiketteringselementen· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.· Gevarenpictogrammen GHS07· Signaalwoord Waarschuwing· GevarenaanduidingenH319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.· VeiligheidsaanbevelingenP101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantalminuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.· 2.3 Andere gevaren· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling· PBT: Niet bruikbaar.· zPzB: Niet bruikbaar.* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen· 3.2 Mengsels· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.· Gevaarlijke inhoudstoffen:157627-86-6 Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412 <20%85711-69-9 Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 <10%
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· SVHC geen· Aanvullende gegevens:De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk16.RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen· Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.· Na het inademen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.· Na huidcontact:Met warm water afspoelen.Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid· Na oogcontact:Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.· Na inslikken:Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effectenGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandelingGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen· 5.1 Blusmiddelen· Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: geen· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaaktBij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.· 5.3 Advies voor brandweerlieden· Speciale beschermende kleding:Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodproceduresBijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:Met veel water verdunnen.Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:Mechanisch opnemen.De plaats van het ongeval zorgvuldig zuiveren; zijn daarvoor geschikt:Warm water· 6.4 Verwijzing naar andere rubriekenInformatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengselBij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten· Opslag:· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Beschermen tegen bevriezing.· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.· 8.1 Controleparameters· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, quagrenswaarden gecontroleerd moeten worden.· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.Aanraking met de ogen vermijden.Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.· Handbescherming: Niet noodzakelijk.· Handschoenmateriaal Niet noodzakelijk.· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Niet noodzakelijk.· Oogbescherming: Niet noodzakelijk.RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen· Algemene gegevens· Voorkomen:Vorm: VloeibaarKleur: Groen· Geur: Karakteristiek· Geurdrempelwaarde: niet bepaald· pH-waarde bij 20°C: 8,5 +/- 0,1· ToestandsveranderingSmelt-/vriespunt: Niet bepaald.Beginkookpunt en kooktraject: ca. 98°C· Vlampunt: geen· Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.
(Vervolg op blz. 4)
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· Ontstekingstemperatuur: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.· Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.· Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.· Ontploffingsgrenzen:Onderste: vervaltBovenste: vervalt· Dampspanning bij 20°C: 23 hPa· Dichtheid bij 20°C: 1,05 +/- 0,02 g/cm³· Relatieve dichtheid Niet bepaald.· Dampdichtheid Niet bepaald.· Verdampingssnelheid Niet bepaald.· Oplosbaarheid in/mengbaarheid metWater: Volledig mengbaar.· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet bepaald.· ViscositeitDynamisch bij 20°C: 110 +/- 40 mPasKinematisch: niet bepaald· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit· 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· 10.2 Chemische stabiliteit· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Reacties met sterke oxydatiemiddelen.· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.Bij een brand kan vrijkomen:Koolmonoxyde en kooldioxydeRUBRIEK 11: Toxicologische informatie· 11.1 Informatie over toxicologische effecten· Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:157627-86-6 Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliertOraal LD50 >300-2.000 mg/kg (rat)Dermaal LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD Prüfrichtlinie 402)85711-69-9 Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan-, NatriumsalzeOraal LD50 >500-2.000 mg/kg (rat)Dermaal LD50 >2.000 mg/kg (mouse)· Karakteristieke symptomen bij dierexperimenten: niet bepaald
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· Primaire aandoening:· Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· Ernstig oogletsel/oogirritatieVeroorzaakt ernstige oogirritatie.· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huidGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)· Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· Giftigheid voor de voortplantingGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· STOT bij eenmalige blootstellingGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· STOT bij herhaalde blootstellingGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.· Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.RUBRIEK 12: Ecologische informatie· 12.1 Toxiciteit· Aquatische toxiciteit:157627-86-6 Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliertLC50/96h 1-10 mg/l (Brachydanio rerio)EC50/72h 1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus)EC50/48h >1-10 mg/l (daphnia magna)85711-69-9 Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan-, NatriumsalzeLC50/96h 1-10 mg/l (danio rerio)EC50/72h >61 mg/l (Desmodesmus subspicatus)EC50/48h 9,81 mg/l (daphnia magna)· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· Verdere ecologische informatie:· Algemene informatie:Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatischemilieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzakenDe oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheidvastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van dezebewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan henbeschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor waterNiet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling· PBT: Niet bruikbaar.· zPzB: Niet bruikbaar.· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.· Europese afvalcatalogus20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten· Niet gereinigde verpakkingen:· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer· 14.1 VN-nummer· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt· 14.3 Transportgevarenklasse(n)· ADR, ADN, IMDG, IATA· klasse vervalt· 14.4 Verpakkingsgroep:· ADR, IMDG, IATA vervalt· 14.5 Milieugevaren: geen· Marine pollutant: Neen· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker geen· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bijMarpol en de IBC-code Niet bruikbaar.· Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemdeverordeningen.· VN "Model Regulation": vervaltRUBRIEK 15: Regelgeving· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of hetmengselGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffengeen der bestanddelen staat op de lijst.· SZW-lijst van mutagene stoffengeen der bestanddelen staat op de lijst.· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheidgeen der bestanddelen staat op de lijst.· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkelinggeen der bestanddelen staat op de lijst.
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· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoedinggeen der bestanddelen staat op de lijst.· Richtlijn 2012/18/EU· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.· Nationale voorschriften:· Gevaarklasse v. water:Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatischemilieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.RUBRIEK 16: Overige informatieDeze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie vanprodukteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.· Relevante zinnenH302 Schadelijk bij inslikken.H315 Veroorzaakt huidirritatie.H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008De indeling voor huid en/of ogen van dit product is bepaald door gebruik te maken van de extrapolatieprincipesvoor de indeling van mengsels (met name verdunning, interpolatie binnen een toxiciteitscategorie of in wezengelijke mengsels; met of zonder beoordeling van deskundigen) op basis van Artikel 9(3) en artikel 9(4) van deverordening (EG) Nr. 1272/2008.DetNet Logging nummer: 258· Afkortingen en acroniemen:Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
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