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1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Telefoonnummer voor noodgevallen :

Belgisch Antigifcentrum : 070 / 245.245.

: Prof Line Satex Soft

: VW0315

Identificatie van de onderneming:

Produkten Bielen nv
Walenstraat 65
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 81 91 41
www.bielenprodukten.be

Identificatie van het product:

Handelsnaam

Productcode

Identificatie van het product:

* Aard van het product : Wasverzachter

* Gebruik van het product : Professioneel

2 Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig richtlijn (EG) Nr. 67/548/EEG en verordening (EG) 

nr. 1272/2008 (CLP).

3 Samenstelling en informatie over de bestandelen

Stoffen Bevat: > 5% < 15% Kationogene wasactieve stoffen, < 5% parfums.

Naam Component(en) gew.% Reach nr Indeling

> 1% ≤ 10% 01-2119457558-25 H225 - H319 - H336

4 Eerstehulpmaatregelen

Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

  Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.

Eerste hulpmaatregelen bij

Inademing : In normale omstandigheden niet van toepassing.

Contact met de huid : Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.

  Geconcentreerd product met water verwijderen.

Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel

  water. Oogarts consulteren.

Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen en veel water drinken.

  Bij klachten arts raadplegen

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen : Bij brand in de directe omgeving zijn alle blusmiddelen toegestaan.

Ongeschikte blusmiddelen : Niet gekend

Speciale maatregelen : Geen speciale maatregelen nodig
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6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Bij normaal gebruik geen speciale maatregelen nodig

Maatregelen ter bescherming van het : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.

milieu   Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

  Neutraliseren van Ph voor het wegspoelen met overvloedig water.

Reinigingsmethode : Wegspoelen met overvloedig water

7 Hantering en opslag

Hantering : Vermijd spatten en dampvorming bij leegmaken of verdunnen van het

  product. Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken.

Opslagcondities : Koel , droog en in orginele verpakking bewaren

Geschikt : Niet van toepassing

 verpakkingsmateriaal

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Technische maatregelen : De ruimte voldoende ventileren. 

Industriële hygiëne : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Inhalatiebescherming : Bij normaal gebruik geen speciale maatregelen nodig

Handbescherming : Waterdichte handschoenen zijn aan te bevelen bij mensen met een 

  overgevoelige huid.

Oogbescherming : Draag een veiligheidsbril bij het opkuisen van morsvloeistof

Huidbescherming : Bij normaal gebruik geen speciale maatregelen nodig

9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand (20°C) : Vloeistof

Kleur/Uitzicht : Blauw

Geur : Product specifiek

pH-waarde (20°C) : 2,5

Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa) : Geen gegevens beschikbaar

Stolpunt/Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : Niet van toepassing.

Densiteit : 1,0 kg/L (20°C)

Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden : Nooit bewaren onder 0 °C of boven 40 °C.

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder normale omstandigheden.

Te vermijden materialen : Niet van toepassing

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend
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11 Toxicologische informatie

Acute toxiteit

Inademing : In normale omstandigheden niet van toepassing.

Contact met de huid : In normale omstandigheden niet van toepassing.

Contact met de ogen : In normale omstandigheden niet van toepassing.

Inslikken : In normale omstandigheden niet van toepassing.

12 Ecologische informatie

Ecotoxiciteit

Dit product is niet onderworpen aan milieu gevaarlijke eigenschappen overeenkomstig de EG-Richtlijn 1999/45/EC

Persistentie en Biologische afbreekbaarheid

Eenvoudig en snel afbreekbaar: alle organische stoffen die het product bevat bereiken in tests op licht 

afbraakvermogen waarden van > 60% BSB/CSB, c.q. CO2 ontwikkeling c.p. > 70% DOC-afname. Dit komt overeen 

met de grenswaarden voor 'eenvoudig afbreekbaar/readily degradable'

( bv. Volgens OECD - methode 301 )

13 Instructies voor verwijdering

Productverwijdering : Kleine hoeveelheden kunnen met huisvuil gestort worden

Verwijdering van de : Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten.

verpakking   De verpakking moet worden verwijderd volgens geldende 

  overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer/ Spoor ADR/RID

Vervoersnaam ADR : Niet van toepassing

Klasse : Niet van toepassing

UN-nummer : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep : Niet van toepassing

Etiketten : Niet van toepassing

15 Wettelijke verplichte informatie

Van toepassing zijnde EU Reglementering(en)

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van

de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische

agentia op het werk

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16

december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en

mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging

van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten

aanzien van chemische stoffen (Reach)
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16. Overige informatie

(EU)H-verklaringen : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

Dit product mag gebruikt worden in de gehele levensmiddelennijverheid.

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.

Lijst van afkortingen en acroniemen

REACH : Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën

CLP : Classification, Labelling and Packaging of chemicals

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheids-

gegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en 

de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere

producten of in enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich

ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt. 

Einde van document
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