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4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

Grade 

SealEco B.V. 
HANDELSWEG 20 - 8152 BN - LEMELERVELD 
Telefoon +31 (0) 572 371 027 
Internet: www.sealeco.com E-mail: info.nl@sealeco.com 

 

 SealEco MULTICLEANER 
Referentie

 

Datum 
Revisie 

: 11.03.07 
: 
: 23.02.09 
: 

1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF 

Product naam : SealEco MULTICLEANER 
Leverancier : SealEco B.V. 
Noodtelefoon nummer : TEL:   +31 (0) 572 371 027 

 

Chemische omschrijving : Mengsel op basis van aceton en koolwaterstof oplosmidel 
Drijfgas : Propaan/Butaan mengsel, CO2 

Gevaarlijke bestanddelen  CAS-Nummer Gewicht-% Gevaar Symbool R-Zinnen 
Propaan/Butaan 74-98-6/106-97-8  5-10  F+  12 
Koolzuur 00124-38-9 0-5 Nihil Nihil 
Aceton 67-64-1 < 20 F-Xi 11-36-66-67 
Special Benzine 64742-49-0 65-75 F-Xn-N 11-38-51/53-65-67 

Mogelijk gevaren gezondheid : Zeer licht ontvlambaar. Bij ontoereikende ventilatie kan zich een ontplofbaar lucht / 
damp mengsel vormen, bijzonder aan de grondniveau. Schadelijk : kan longschaden 
veroorzaken. Irriterend voor de huid. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. Gevaarlijk voor het milieu. Vergiftig voor in het water levende 
organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 

 

 
Ogen 

 

Mond (inslikken) 
 

Longen (inademing) 
Huid 

 

 
: Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en 
daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud. 

: Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad 
laten zien. 

: Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen. 
: Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie 
aanhoud. 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Geschikte blusmiddelen : CO2, poeder en schuim. 
Ongeschikte blusmiddelen : Nihil. 
Speciale handelingen : Onbeschadigde verpakkingen uit de geteisterde zone verwijderen. 

Indien noodzakelijk met water afkoelen. Barstrisico. 
 

Milieu maatregelen : Besmetting van water voorkomen, opslorpen en inhouden met sand, aarde of 
geschikte middelen. Niet in de goot werpen. Niet in open water laten komen 

 

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen. Niet roken 

Opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet bloostellen aan temperaturen 
boven de 50°C. Niet in de cockpit van een voertuig vervoeren. Besluiten volgens de 
nationale aerosols maatregelen. Opslag in goed geventileerde ruimte. 

 

Bevat Propane/Butane (MAG waarde 1000 ppm/standard), aceton (MAG waarde 500 ppm) en speciale benzine (MAG 
waarde 200 ppm) 
Ademhalingsbescherming : Geschikt ademsmasker bij ontoereikende ventilatie gebruiken. 
Oog- en huidbescherming : Veiligheidsbril en geweven handschoenen. 

V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D  v o l g e n s C E E / 9 1 / 1 5 5 

2. SAMENSTELLING 

6. MAATREGELEN BIJ ONVOORZIEN VRIJKOMEN VAN DE STOF OF PREPARAAT 

7. HANTERING EN OPSLAG 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 

3. MOGELIJKE GEVAREN 

mailto:info@epdmsystems.nl
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EPDM GEOTOP MULTICLEANER  VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD  
 

Arbeidshygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen 
wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven. 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Fysische toestand : Aerosol  Vlampunt : nvt °C 
Kleur : Kleurloos  Onderste explosie grens : 0,6 Vol-% 
Geur : Solvent  Bovenste explosie grens : nvt Vol-% 
Dichtheid (water=1) : 0.720 g/ml Vlambaarheid : >250 °C 
pH (water=7) : nvt  Dampspanning : 3.5 mbar Bij 20°C 
Kookpunt (water =100)   : nvt °C Mengbaar met water : Deels mengbaar 

Vriespunt (water = 0) : nvt °C Mengbaar met organische oplosmiddelen : nb 

  VOC-gehalte : nb Gewicht % 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT    
Geen gevaarlijke of thermische ontledingsproducten bij gebruik als voorgeschreven. 
Gevaarlijke reacties : Barstgevaar bij temperatuur boven de 50°C 

 

Bevat aceton (MAG waarde 500 ppm) en speciale benzine (MAG waarde 200 ppm). Inademing van solvent of drijfgas 
kan verdovende uitwerking veroorzaken. 

 

WGK : 1. Vervuilt water. Niet in de goot werpen. Niet in open water laten komen. 
 

Voer af in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen. 
Aerosol volledig leegspuiten (inclusief drijfgas). 
Afvalcode : 16 05 04 EEG 

 

Zeetransport Volgens GGVSee/IMDG-code   : Klasse 2 EmS Nr F-D, S-U 
Landtransport RID/ADR/GGVS/GGVE : Klasse 2 – 5F- Limited Quantity LQ2 – Sticker 2.1 
Luchttransport VOLGENS ICAO/IATA-DGR : Klasse 2.1 
UN N° : 1950 
Andere inlichtingen : Aerosol flammable, n.o.s., containing propane/Butane 

Postzendingen niet toegestaan 
 

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 88/379/EC. 
Gevaar symbool 

 
 
 

Xi : Irriterend  F+ : Zeer licht N : Gevaarlijk voor het 
Ontvlambaar milieu 

Bevat : Nvt 
R-Zinnen - S-Zinnen : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven de 
50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten bereik van kinderen houden. R18 : Bij ontoereikende 
ventilatie, kan zich een ontplofbaar damp/lucht mengsel vormen. S23 :Spuitnevel niet inademen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
R38 : Irriterend voor de huid. R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken R51/53 : Vergiftig voor in 
het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S29 : Afval 
niet in de gootsteen werpen. S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval 
brengen. 

 

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop. 
Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. 
Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden 
gevolgd. 

NB = Niet Bekend NVT = Niet Van Toepassing 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

13. AFVALVERWERKING 

14. TRANSPORT INFORMATIE 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

16. OVERIGE INFORMATIE 


