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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam NL - Tegel- en steenreiniger

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen toepassing(en)
Reinigingsconcentraat voor minerale oppervlakken.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent / leverancier VARISTONE B.V.
Postbus 120, NL-7070 AC ULFT
Tel +31 (0) 315-270620, Fax +31 (0)315 - 270621
E-Mail info@varistone.nl
Internet www.varistone.nl

Inlichtingenafdeling ABTLG.: Einkauf
Tel +31 (0)315 - 270620
Fax +31 (0)315 - 270621
E-mail (bevoegde persoon):
ekol@kiwitz.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie
Tel +31 (0)315 - 270620
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Xi; R38
Xi; R41
R-zinnen
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering - 1999/45/EG

Aanwijzingen voor de etikettering
Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStofV ingedeeld en geclassificeerd.

Xi Irriterend

R-zinnen
38 Irriterend voor de huid.
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41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

S-zinnen
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
23 Damp niet inademen.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 

medisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
36 Draag geschikte beschermende kleding.
39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

2.3. Andere gevaren
kan bijtend zijn voor metalen

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu
Het product is kentekenplichtig op basis van de berekeningsmethode volgens de laatste versie van de 
"algemene indelingsrichtlijn voor preparaten van de EG.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen
niet van toepassingniet van toepassing

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - 67/548/EEG

5949-29-1 201-069-1 citroenzuur < 20 Xi R 36

161074-93-7 259-217-6 Alkylglucosid < 5 Xi R 41

160875-66-1 2-Propylheptanolethoxylat < 5 Xi R41; Xn R22

7664-38-2 231-633-2 Phosphorsäure 75 % < 25 C R34

CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

5949-29-1 201-069-1 citroenzuur < 20 Eye Irrit. 2, H319

161074-93-7 259-217-6 Alkylglucosid < 5 Eye Dam. 1, H318

160875-66-1 2-Propylheptanolethoxylat < 5 Eye Dam. 1, H318 / Acute Tox. 4, H302

7664-38-2 231-633-2 Phosphorsäure 75 % < 25 Skin Corr. 1B, H314

Aanvullende aanwijzingen
Regelgeving: (EG) nr. 648/2004 over detergenten / kentekenen van de inhoudstoffen: niet ionische 
tensiden < 5 %.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.
Bij gevaar voor bewustloosheid, ligging en transport in de stabiele zijligging.
Bij aanhoudende klachten arts erbijhalen.
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Na inademen
Voor frisse lucht zorgen.
Person aus Gefahrenbereich entfernen.
Bij klachten medische behandeling toepassen.

Na huidcontact
Bij aanraking met de huid met water en zeep afwassen.
Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Na contact met de ogen
Bijzonder middel voor de eerste hulp noodzakelijk: oogdouche.
Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen. Bij aanhoudende klachten arts raadpflegen.

Na inslikken
Geen braken veroorzaken.
Bij inlikken meteen medische raad halen of etiket laten zien.
Mond uitspoelen en rijkelijk water nadrinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.
Schuim
Bluspoeder
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen
Watervolstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand kan vrijgezet worden
corrosieve dampen
Koolmonoxide (CO)
Fosforoxide (b.v. phosphorpentoxide)
Kooldioxide (CO2)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.
Zuurbestendige beschermende kleding

Verdere aanwijzingen
Explosie- en brandgassen niet inademen.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Oog- en huidcontact en inademing vermijden.
Bijzondere glijgevaar door uitlopende/gemorste product.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het riool/wateren lopen laten.
Niet in oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Oppervlakte verspreiding verhinderen (b.v. door indammen of olieversperringen).

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
men dient te zorgen voor voldoende ventilatie/frisse lucht.
Met veel water verdunnen.
Resten met water afspoelen.
Chemisch neutralisatiemiddel gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor een veilige omgang
Voor frisse lucht zorgen.
Aanwijzingen op het etiket en de gebruiksaanwijzing dient men in acht te nemen.
Alleen gebruiken volgens de bedrijfsaanwijzingen.
Oog- en huidcontact en inademing vermijden.

Algemene beschermende maatregelen
Extra informatie handbescherming: er werden geen tests doorgevoerd. De juiste keuze werd bij het gebruik,
 naar informatie over de inhoudsstoffen uitgezocht. Het gebruik moet voor inzet getest worden.

Hygienemaatregelen
Vervuilde, doordrenkte kleding meteen uittrekken.
De algemene hygienemaatregeln voor het omgaan met chemicalien dient men in acht nemen.
Van levensmiddelen en dranken verwijderd houden.
Voor de pause en werkbeeindiging handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen
In orgineelverpakking goed gesloten houden.
Zuurbestendige vloeren aanbrengen.
Geen resrvoir uit staal- of edelstaal gebruiken.
Geen reservoir uit zink gebruiken.
Geen reservoir uit aluminium gebruiken.
Product niet in doorgangen en trappen opslaan.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
Niet samen met NatriumHypochlorideoplossingen (natronbleekloog) opslaan
Niet samen met logen opslaan.

Verdere informatie over opslagbepalingen
Voor onbevoegden ontoegankelijk bewaren.
Tegen bevriezen beschermen.
Aanbevolen opslagtemperatuur: ruimtetemperatuur.
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7.3. Specifiek eindgebruik
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG of 

2009/161/EU)

CAS No Benaming Aard [mg/m3] [ppm] Opmerking

7664-38-2 fosforzuur 8 uur 1
Korte periode 2

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingsorganen
Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz/Österreich) ggf.
 Filter P 2 (EN 143(
Voor een goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of alg. luchtverversingsinstallatie. Indien 
deze niet voldoende capaciteit heeft om de waardes op de arbeidsplaats onder de grenswaardes te houden,
 i. e. geschikt adembe.- masker noodzakelijk
Geldt alleen, wanneer hier Explosiegrenswaardes ingevoerd zijn.

Bescherming van de handen
Handschuhe van butylrubber, Nitrilrubber, Flourkatuschuk (EN 374)

Bescherming van de ogen
Veiligheidsbril/gezichtsbescherming (EN 166)

Bescherming van de huid
Zuurvaste beschermkleding (EN 13034)

Begrenzing en bewaking van de milieuexpositie
geen gegevens beschikbaar.

Aanvullende aanwijzingen voor van de inrichting van technische installaties
Afzuiging of andere technische controlemiddelen om de concentraties in de lucht van dampen beneden de 
toegestane limieten te houden

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm
Vloeibaar

Kleur
geel-achtig

Reuk
karakteristiek

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking

pH-waarde bij levering ca. 0,65 20 °C

Zuurgetal (log pOW) niet bepaald

Kookpunt 100 °C

Vlampunt niet bepaald
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Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking

Ontbrandingstemperatu

ur

niet bepaald

Zelfontbranding niet van 
toepassing

Dampdruk ca. 23 hPa 20 °C

Relatieve dichtheid ca. 1,13 g/cm3 20 °C

Dampdichtheid niet bepaald

Oplosbaarheid in water mengbaar

Viscositeit 125 cSt 17 °C

Slaggevoeligheid niet van toepassing

Oxiderende eigenschappen
niet bepaald

Ontploffingseigenschappen
niet van toepassing

9.2. Overige informatie
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Er is geen informatie beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Er is geen informatie beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen
Corrodeert koper en messing.
Corrosief tegenover metalen.
Kunststoffen kunnen aangegrepen worden.
Tast aluminium aan.
Heftige reakties met geconcentreerde alkalien en oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolmonoxide
Kooldioxide
bijtende gassen/dampen
Phosphoroxide (b.v. P2O5)
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Verdere informatie
Onder normale opslag en gebruik is het prduct stabiel.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

Waarde/Waardering Soort Methode Opmerking

LD50 Acuut oraal niet bepaald

LD50 Acuut 

dermaal

Rat OECD 431, 
nicht ätzend

LC50 Acuut 

inhalatief

niet bepaald

Irritatiewerking 

huid

irriterend

Irritatiewerking 

ogen

Gevaar voor ernstige 
oogletsel.

Overgevoeligheid

 van de huid

niet bepaald

Overgevoeligheid

 van de 

ademwegen

niet bepaald

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen
Waarde Soort Methode Waardering

Vis Een lage Ph waarde kan 
het aquatisch milieu 
beschadigen.

Daphnia niet bepaald

Alg niet bepaald

BacteriNn niet bepaald

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische 

afbreekbaarheid

Neutralisatie mogelijk

De Tensiden in dit materiaal vervullen de regels van de biologisch afbreekbaarheid, welke in de regelgeving 
(EG) Nr. 648/2004 over detergenten zijn vastgelegd.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
Er is geen informatie beschikbaar.
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12.4. Mobiliteit in de bodem
Er is geen informatie beschikbaar.Er is geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Er is geen informatie beschikbaar.
12.6. Andere schadelijke effecten

Gedrag in zuiveringsinstallaties
Bij een juiste gebruik niet te verwachten.
Neutralisatie mogelijk, door vakman.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalsleutel Afvalnaam
06 01 04* fosfor- en fosforigzuur
20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Afvalstoffen die met een asterisk zijn gemarkeerd worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van 
Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Aanbeveling voor het product
Neutralisatie mogelijk, door vakman.
Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

Aanbeveling voor de verpakking
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer opnieuw gebruikt worden.
Niet te reinigen verpakkingen zijn zoals de stof zelf te verwijderen.
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Algemene aanwijzingen
De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen, volgens de toepassing van het product. Op grond van 
speciale toepassing- en afvoerregelgeving bij de gebruiker kunnen ook andere afvalsleutels van toepassing 
zijn. (2001-118+119+573/EG)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport ADR/RID
UN 1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E), Classificeringscode: C1
Verdere informatie over het transport
Verpakkingen moeten gesloten blijven, veiligheidinformatieblad meegeven.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen informatie beschikbaar.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het 

mengsel
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Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor gebruiksbeperkingen
Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den 
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.
Beschränkungsrichtlinien beachten 76/769/EWG, 1999/51/EG, 1999/77/EG

Watergevarenklasse 1 Zelfindeling
zwack watervervuilend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie
Beropes- en medicijngerelateerde voorschriften dient men in acht te houden.
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van 
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.
Deze waardes hebben betrekken op het product in geleverde toestand. Opslagklasse volgens VCI: 8 BL.

Bronnen van de belangrijkste gegevens
Volgens onze kennis zijn de in dit document opgenomen gegevens correct. De laverancier stelt zichechter 
neit verantoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de opgenomen gegevens.

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R/H-zinnen (niet classificatie van de mengsel!)

R 22 Schadelijk bij opname door de mond.
R 34 Veroorzaakt brandwonden.
R 36 Irriterend voor de ogen.
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


