
 
 
   VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
  Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 
 

 
     1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming 
 
Handelsnaam  : ETOLCARE INTER 200 
Kenmerken  : Allesreiniger 
Leverancier  : ETOL Nederland 
     Brouwerstraat 26 
     2984 AR Ridderkerk 
   : tel.: +31 (0) 180414306 
 
Telefoonnummer voor noodgevallen : 0031 (0) 30-2748888 
Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum. 
Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.  
 

2.Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
Chemische aanduiding (bereiding): 
Beschrijving:  reinigingsmiddel op basis van water en nietionische Tenside. 
  
 
Gevaarlijke bestanddelen: 
Benaming (EG- Richtlijn) % CAS-Nr.: Gevarensymbool: R-Zinnen: 
2-Propanol   20 67-63-o F;Xi   36,11 
anionische Tenside  1 - 5  -  Xi   22,41 
nietionische Tenside  5 -15  -  Xn   22,41   
 

3. Risico’s 
 
Risicoaanduiding: irriteert de ogen en de huid 
Bijzondere risicoaanduiding voor mens en milieu:  transport: klasse 3 ADR/SDR 
 
4. Eerste Hulpmaatregelen 
 
Algemene aanwijzing: Kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof 

direct uittrekken en met water (uit-)wassen.  
Huidcontact   Bij huidcontact direct met veel water afspoelen. 
Oogcontact Bij oogcontact geopende ogen 10 minuten grondig 

uitspoelen onder stromend water 
Inslikken Bij inslikken mondgoed uitspoelen en daarna ruim water 

drinken 
Aanwijzing voor arts Symptomatisch behandelen 
 
 
 
 



5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Geschikte blusmiddelen : water, schuim, drogeblusmiddelen. Product zelf is 

onbrandbaar; blusmaatregelen afstemmen op 
omgevingsfactoren. 

Ongeschikte blusmiddelen   : uit veiligheidsoogpunt – geen – 
Bijzondere gevaren vanwege  
de stof, de verbrandingsproducten of 
ontstane gassen   : geen 
Bijzondere beschermingsmiddelen  : geen 
Aanvullende aanwijzingen   : geen 
 
6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van het preparaat 
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : voorkomen van ogen en huidcontact 
Milieuvoorzorgsmaatregelen : niet in het oppervlakte water en/of grondwater      
                                                             laten komen 
Wijze van opruimen : Geringe hoeveelheden met veel water 

wegspoelen. Grotere hoeveelheden (mechanisch) 
opnemen. Opnieuw gebruiken of volgens par. 13 
verwijderen. 

 
 
7. Hantering  en opslag 
 
Hantering:    
          Algemene regels voor het werken met chemicaliën in acht nemen. 
         Aanwijzing voor brand- en explosiebescherming: Product is niet brandbaar. 
 
Opslag: 
        Eisen aan opslagruimte en middelen:      Geen bijzondere eisen 
        Algemene opslag aanwijzingen       Geen bijzondere eisen 
        Overige aanwijzingen        Verpakking gesloten houden 
         VbF-klasse        Vervalt 
   
   
 
8. Maatregelen ter voorkoming van blootstellinggevaar en persoonlijke  
beschermingsmiddelen 
 
Aanvullende aanwijzingen ivm technische installaties : geen 
Blootstellinggrenswaarden van bestanddelen product : geen 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen:  
     Adembescherming : niet noodzakelijk 
     Handenbescherming : niet noodzakelijk 
     Ogenbescherming : veiligheidsbril indien gevaar voor contact met    
                                                 concentraat 
     Lichaamsbescherming : niet vereist 
Algemene bescherming- en hygiënemaatregelen : voor pauzes en bij einde  
werkzaamheden handen wassen 



 
9. Fysische- en chemische eigenschappen 
 
Kenmerken: 
   Vorm:   vloeibaar 
   Kleur   blauw 
   Geur   geparfumeerd 
Veiligheidsrelevante gegevens: 
   Veranderingen verschijningsvorm: 
         Smelt punt / Smelt bereik   ca.  0 gr C   
         Kookpunt/Kookbereik   ca.  90 gr C 
Vlampunt   26 gr C, product ondersteunt verbranding  
                                                                       niet 
Ontbrandingstemperatuur   nvt 
Zelfontbranding   nvt 
Explosiegevaar/grenzen   UEG nvt OEG nvt 
Dampdruk 
Dichtheid bij 20 gr C    0,97g/ml 
Oplosbaarheid in water   mengbaar 
pH-Waarde gereed product   8,5 
pH-Waarde100g/l(10%-ige oplossing)20grC7,6 
pH-Waarde 10g/l(1% oplossing) en 20grC 7,2 
Viscositeit (Din 53211 mm2/s=cSt)  25 

 
10. Stabiliteit en Reactiviteit 
 
te vermijden omstandigheden  geen 
te vermijden stoffen    geen 
gevaarlijke aantastende producten  onbekend 
overige aanwijzingen    geen               
 
11. Toxicologische bijzonderheden 
 
Acute toxiciteit:  LD50 (rat, oraal): > 5000 mg/kg. Gegevens ontleend aan de              
                                               grondstoffen. 
Overige aanwijzingen  geconcentreerde dampen kunnen slaperigheid veroorzaken 
 
12. Ecologische bijzonderheden 
 
Instructies voor verwijdering. Het product is volgens de OECD bepalingen biologisch  
afbreekbaar (biodegradable). 
Gedrag in milieucompartimenten Bij het vakkundig inbrengen van geringe hoeveelheden  
in biologische reiniging/rioolinstallaties dient geen rekening gehouden te worden met  
verstoring van de afbreekactiviteiten. 
 
13. Instructies voor verwijdering 
 
Product: kan met in aanmerking nemen van de betreffende (wettelijke) voorschriften en in 

overleg met de afvoerende partij met het gewone afval worden afgevoerd dan wel 
verbrand. 



Europese  Afval Code  Afvalstoffen van vetten, smeermiddelen, zepen, wasmiddelen,  
desinfecteringsmiddelen en huidverzorgingsmiddelen. Nummer  070699  
 
Niet gereinigde verpakkingssoorten: gewassen en gereinigde verpakkingen komen in  
aanmerking voor hergebruik/recycling. Niet voor reiniging geschikte verpakkingen dienen  
conform de voorschriften te worden verwijderd. 
 
14. Vervoersinstructies. 
 
Over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend): 
 ADR/RID-GGVS/E klasse  ;3 
 Verpakkingsssgroep  : 111 
 UN-nummer   :1993 
Stofnaam:      Nietionische Tenside en 2-Propanol 
R-Zinnen:      36/38 irriteert ogen en huid 
 
15. (Wettelijke) Voorschriften 
 
 
 
Aanduiding volgens EG- richtlijn: 
 

S-Zinnen:       2  buiten bereik van kinderen houden 
26  bij aanraking met de ogen direct grondig met water uitspoelen en 
een arts raadplegen 

 
 
16. Overige informatie 
 
De bovenstaand verstrekte informatie heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product 
en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling dat het product zal worden gebruikt op de wijze 
en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest 
recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de 
eigen verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om bestaande wetten en/of 
bepalingen alsmede de hier vermelde voorzorgsmaatregelen na te leven, alsmede er zorg voor 
te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. 
Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste 
vorm, door te geven aan medewerkers/belanghebbenden. 
 
n.t. = niet toepasbaar 
ggv = geen gegevens voorhanden 
 
Documentaanduiding:  d-1663 
laatste herziening:  29 mei 2008       
 
 
 
  
  


