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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Product: 7.86 Zwaluw Universal Cleaning Wipes  APD NIET IRRITERENDE FORMULE    

 
 

1. INDENTIFICATIE VAN DE FORMULERING 

Product naam Zwaluw Universal Cleaning Wipes – APD N/I  
( NB: Dit veiligheidsblad heeft alleen betrekking op de vloeistof) 

Classificatie Een mengsel van organische oplosmiddelen en in water geabsorbeerde emulgatoren op niet 
geweven synthetische doekjes. 

Chemische 
naam 

NVT  (samengesteld mengsel) 

Gevaar 
symbolen 

Geen gevaar symbolen    R10  R52/53   UN 1993                                                                    
bevat: d-Limonene, kan een allergische reactie veroorzaken                    

Leverancier Den Braven Sealants BV, Postbus 194, 4900AD Oosterhout, Nederland                                     
 +31(0)162 491000 FAX: +31(0)162 451217 E-mail: info@denbraven.nl 

Laatst 
gewijzigd 

25 maart, 2004 

2. SAMENSTELLING 

Gevaarlijke 
ingrediënten    
& 
C.A.S.  
Registratie 
nummers 

34590-94-8  Dipropylene glycol Methyl Ether (6.0% max. in de formule); R36 R37 R38; 
64-17-5 Ethyl Alcohol (4.50% max. in de formule); R11; 64742-49-0 Petroleum Distillaat (1.70% 
max. in formule); Xn, R10;   5989-27-5 d-Limonene (0.95% max. in formule) Xi, R10;  872-50-4 
N-Methyl Pyrrolidone (0.95% max. in formule) R36/38;  52-51-7 2-Bromo-2-nitro-propane-1,3-
diol; (0.02% in formule) Xn, Risk: R21 R22 R37 R38 R41 R50; 26172-55-4 5-Chloro-2-Methyl-4-
Isothiazolin-3-One (en) 100-51-6 Benzyl alcohol (en) 2682-20-4 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-een - 
(tesamen 0.13% in de formule) C, R34, R43, R52/53 

Andere 
ingrediënten 

Emulgatoren en parfum. 

3. GEVAAR KENMMERKEN 

Vuur Een wateroplossing van oplosmiddelen - Indien verwerkt in hete omgeving kan een vuurbron 
een vuurstraal veroorzaken ( Raadpleeg ontvlammingspunt in paragraaf 9). 

Contact Kan ogen, huid en slijmvliezen irriteren. 

Inademing Dampen niet gedurende lange periode inademen. 

Innemen Kan schadelijk zijn bij inneming. 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN 

Huid In geval van irritatie met veel zeep en water wassen, en het materiaal tijdelijk niet gebruiken. 

Ogen Tenminste 15 minuten onder stromend water wassen.Raadpleeg een arts.  

Inademing In geval van duizeligheid tengevolge van langdurige inademing, de buitenlucht opzoeken. 

Inneming  GEEN braken opwekken. Mond met veel water spoelen en melk drinken 
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5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN 

Blusmiddel Gebruik uitsluitend alcohol compatibel schuim, droge poeder of Freons 

Ongeschikt blusmiddel Waterspuit, niet compatibel schuim 

Ongebruikelijk blusgevaar Onbekend. 

Speciale blusprocedure Niet van toepassing. 

Product ontbranding Onbekend. Geen zwavel of stikstof oxides. Geen vrijkomen van halogeen 

6. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN ONGEVALLEN 

Persoonlijk Vermijd oog -en huidcontact. 

Maatregelen ter bescherming 
van het milieu 

Zie: Afval procedure 

Afval procedure Voor de Wipes zijn geen speciale maatregelen nodig.Als er vloeistof gemorst 
is deze met een geschikt schoonmaakmiddel opnemen. Afvoeren volgens de 
door de lokale autoriteiten bepaalde voorschriften. 

7. TRANSPORT EN OPSLAG 

Transport Vermijd oog -en huidcontact. Dampen niet gedurende lange periode 
inademen. 

Opslag Altijd in originele container opslaan, afgedekt en in een buitentemperatuur die 
niet hoger is dan 45º/C [113º/F]. Nooit aan direct licht of zonlicht blootstellen. 

Ongeschikt verpakkingsmateriaal Verpakking die niet compatibel is met petroleum distillaat of d-Limonene 

Niet compatibel  Sterk oxiderende middelen. 

Verdere informatie Onbekend. 

8. BLOOTSTELLINGS BEPERKING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Blootstelling beperking Vermijd contact met de ogen. Adem dampen niet gedurende lange periode in. 

Blootstellinglimiet voor 
gevaarlijke  ingrediënten 

Geen blootstellinglimiet voor het eindproduct (de natte doekjes) 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Inademing Ademhalingsapparatuur niet nodig  

Handen Gebruik beschermende handschoenen (alleen voor het vloeibare productie 
stadium). 

Ogen Gebruik een veiligheidsbril (alleen voor het vloeibare productie stadium). 

Huid Gebruik de juiste kleding die lichaam en handen bedekt. (alleen voor het 
vloeibare productie stadium) 

Industriële 
hygiëne 

Zorg voor een goede industriële hygiëne . Produceer en gebruik in goed 
geventileerde ruimte.Na aanraking wassen en uit de buurt van voedsel 
houden. 

Andere informatie Niet bekend 

9. NATUURKUNDIGE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  (van de door de Wipes opgenomen vloeistof) 
Natuurkundige soort Heldere fluorescerende vloeistof 
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Dichtheid 1.040 ± 0.01 20º /C  

pH 6.80 ± 0.70 (10% oplossing in water) 

Vrije alkali 2.5 max (mg NaOH / 100 gr) 

Ontvlammingspunt ≥ 96.8º F (36º C) P.M. closed cup 

Brekings index 1.3580 ± 0.003  

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Stabiliteit Stabiel in omgevingscondities. Geëxtrapoleerde bewaartijd is tenminste 24 
maanden in de originele bus. 

Reactiviteit:  

Te vermijden condities Extreme temperaturen. Ontstekingsbronnen. Statische elektriciteit. 

Te vermijden materialen Sterk oxiderende materialen. 

Gevaarlijke  oplossende  producten Niet bekend. 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Mogelijke effecten op gezondheid: 

Huid Kan irritatie en huiduitslag veroorzaken bij langdurige blootstelling. 

Ogen Kan irritatie of schade aan het hoornvlies veroorzaken . 

Inademing Langdurige inademing van dampen kan duizeligheid veroorzaken. 

Oraal Kan buikpijn, misselijkheid, en irritatie van de slijmvliezen veroorzaken 

Andere informatie over gevaar voor 
gezondheid 

Niet bekend. 

LD50 van eindproduct Niet beschikbaar 

12. INFORMATIE INZAKE MILIEU 

Aantasting van en verspreiding in milieu : 

lucht Het product bevat vluchtige elementen die het milieu kunnen aantasten. 
Het is raadzaam om gebruikte Wipes in gesloten containers te deponeren, 
volgens voorschriften van de lokale autoriteiten. 

Water  De wijze van gebruik van de Wipes maakt het effect op het openbare 
rioleringssysteem zo klein mogelijk. 

Aarde  De gebruikte Wipes dienen volgens lokale richtlijnen afgevoerd te worden, 
bij voorkeur in afgesloten containers.Niet verbranden. 

Eco-vergiftiging Zeer giftig voor de waterhuishouding. 

Houdbaarheid en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar, de vloeistof is echter voor meer dan 90 % 
biologisch afbreekbaar. 

BOD & COD Niet aangetoond. 

Afbreekbaarheid De vloeistof is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. 
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13. AFVAL VERWIJDERING 

Product verwijdering De gebruikte Wipes dienen volgens lokale richtlijnen voor gevaarlijke stoffen afgevoerd 
te worden, bij voorkeur in afgesloten containers. Niet verbranden 

Verpakking verwijdering De verpakking dient volgens lokale richtlijnen afgevoerd te worden.                         
Lege bussen vallen niet onder gevaarlijke stoffen. 

14. TRANSPORT INFORMATIE 

Weg & Rail transport ADR & RID: UN 1993 Class: 3 Bandbare vloeistof. Gevaren code 33, 
Verpakkingsgroep: II, BRANDBARE VLOEISTOF, N.O.S (dampdruk bij 50c maximaal 
110 kpa)  ETHANOL (ethyl alcohol) 

Zee transport IMDG code: Class: 3  UN 1993, Verpakkings groep III, EMS nummer: F-E,S-E   
Marine milieuverontreinigings: no. Label: BRANDBARE VLOEISTOF, N.O.S 
ETHANOL (ethyl alcohol) 

Lucht transport ICAO/IATA: Class: 3  group: II, UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.O.S 
ETHANOL (ethyl alcohol) 

Aanhangsel 25-03-04 – Transport Informatie - Wipes geïmpregneerd met deze vloeistof. De vloeistof 
waar naar verwezen wordt in par.14 hierboven is in de lage brandbaarheids range.  Lage concentraties van de 
vloeistof zijn in de Wipes geïmpregneerd, de Wipes bevinden zich in een stevige kunststof bus waarop een 
afdichtingsfolie is aangebracht alsmede een kunststof deksel. De bussen zijn in karton verpakt. Hierdoor wordt 
het product als niet-brandbaar voor transport beschouwd waardoor hiervoor geen specifieke eisen gelden. 

15. WETTELIJKE  INFORMATIE - EC directive Classification & Labeling 

Gevaar Symbool  Geen Gevaar Symbool 
Bevat: d-Limonene die een allergische reactie kan veroorzaken 

R 10 Brandbare vloeistof  

R 52/53 Giftig voor de waterhuishouding. Kan langdurige schade aan de 
waterhuishouding veroorzaken 

S 2 Buiten bereik van kinderen houden. 

S46 Indien naar binnen gekregen, direct arts raadplegen en deze bus laten zien.

 

S 56 
Dit materiaal en de bus afvoeren naar een speciaal inleveradres voor 
gevaarlijke stoffen. 

16. VERDERE INFORMATIE 

Alle informatie in dit blad is gebaseerd op de kennis die bij Den Braven Sealants beschikbaar was op de datum 
van herziening.Voor verdere informatie of verduidelijking van gegevens en andere relevante productinformatie en 
gebruiksveiligheid gelieve u rechtstreeks contact op te nemen met Den Braven Sealants. Wij kunnen echter niet 
aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de verstrekte, zowel uitdrukkelijk gegeven als stilzwijgend 
aangenomen, informatie. Gebruikers dienen zelf te onderzoeken of de verstrekte informatie geschikt is voor hun 
specifieke doeleinden. In geen enkel geval zal Den Braven Sealants aansprakelijk zijn voor claims, verlies of 
schade aan derden noch voor gederfde winst of mogelijke speciale, indirecte,incidentele, vervolg of voorbeeld 
schade, hoe ook ontstaan, zelfs als het bedrijf op de mogelijkheid hiervan gewezen is.   

 


