Instructiekaart voor werkplaats
SmartWash® Solutions B.V.

Versie: 1.0
Datum van uitgave: 28-08-2018

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

SmartWash Original
Bevat Fosforzuur

GEVAREN VOOR DE MENS EN HET MILIEU
Signaalwoord (CLP)
: Waarschuwing
Gevarenaanduidingen (CLP) : H302 - Schadelijk bij inslikken.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Nadelige fysisch-chemische, : Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
gezondheids- en
milieueffecten
Reactiviteit
: Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.
Chemische stabiliteit
: Stabiel onder normale omstandigheden.
Chemisch op elkaar
: Sterke zuren. Sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen.
inwerkende materialen
Gevaarlijke
: Bij verbranding komt vrij: Koolstofoxiden (CO, CO2). Fosforzuur. Fosfines.
ontledingsproducten

OPSLAG, PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING
Voorzorgsmaatregelen voor
het veilig hanteren van de
stof of het mengsel
Opslagvoorwaarden

Niet combineerbare stoffen

: Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van
dampen te vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. Damp, Nevel
niet inademen. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed
geventileerde plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. In
corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
: Sterke basen. Sterke zuren. Sterke oxidatiemiddelen

Specifieke eindtoepassingen : Verwerkingshulpmiddel. Vervaardiging van voedingsmiddelen.
Persoonlijke
: Beschermende kleding. Handschoenen. Veiligheidsbril.
beschermingsuitrusting
Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie.
Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN
374 of equivalent).
Type

Bescherming van de ogen

Materiaal

permeatie

Dikte (mm)

Penetratie

Norm

Wegwerp
Polyvinyhandlchloride
schoenen,
(PVC)
Herbruikbare
handschoenen

6 (> 480
minuten)

≥0.2

EN 374

Wegwerp
nitrilrubber
hand(NBR)
schoenen,
Herbruikbare
handschoenen

6 (> 480
minuten)

≥0.4

EN 374

: Nauwaansluitende bril. DIN EN 166
Type

Gebruik

Nauwaansluitende
bril

Druppeltjes

Karakteristieken

Norm
EN 166

Huid en lichaam
bescherming

: Draag geschikte beschermende kleding. CEN : EN 340; EN 369; EN 465. EN
13034.

Bescherming van de
ademhalingswegen

: Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen
speciale ademhalingsbescherming aanbevolen. Bij ontoereikende ventilatie een
geschikte adembescherming dragen. EN 143.

PROCEDURES IN GEVAL VAN GEVAAR
Algemene maatregelen

Geschikte blusmiddelen

: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag geschikte
beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de
ogen/het gezicht. Zorg voor voldoende ventilatie. Gelekte/gemorste stof opnemen
om materiële schade te vermijden.
: Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand.
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Ongeschikte blusmiddelen
Noodprocedures

: Gebruik geen sterke waterstraal.
: Overbodig personeel weg laten gaan. Contact met de huid en de ogen vermijden.
Damp, Nevel, Spuitnevel niet inademen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.
Reinigingsmethodes
: Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel. Het gemorste product opvegen of
opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak.

EERSTE HULP
EHBO algemeen

EHBO na inademing
EHBO na contact met de
huid
EHBO na contact met de
ogen
EHBO na opname door de
mond

: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij het inwinnen
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Bij onwel
voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water
afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
: Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
: Niet laten braken zonder medisch advies. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Nooit bij een bewusteloze persoon iets
toedienen via de mond.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Aanbevelingen voor afvoer
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
van producten/verpakkingen
voorschriften.
Aanvullende informatie
: Lege verpakkingen zullen recycleerd, hergebruikt of verwijderd worden in
overstemming met plaatselijke voorschriften.

