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Symbolen :  
 
             Xn: schadelijk 
 
 

 

Verantwoordelijke verdeler :      In geval van nood : 
PYPE PRODUCTS       Antigifcentrum België : 070/245.245 
Bruggestraat 66 
B-8840  STADEN  BELGIUM 
Tel : 0475/65.21.94 – 051/70.09.61 
Fax : 051/70.09.68 
E-mail : info@pypro.be    Website : www.pypro.be     
 
 

 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 
 

Handelsnaam      NUTRACLEAN XD 876 FDA 
Productcode     N.80009 
Identificatie van het product 

- aard van het product   vloeibaar 
- gebruik van het product   verschillende industriële toepassingen 
- identificatie van de onderneming  zie hoofding veiligheidsinformatieblad 

telefoonnummer in geval van nood   zie hoofding veiligheidsinformatieblad 
 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

 

Naam Component Inhoud CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nr. Indeling  

Isoparaffinische koolwaterstoffen       95 % 993685-81-5 Xn, R65 

 
 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
 

Gezondheidsgevaren  : in geval van inname via de mond, door zijn lage viscositeit kan het product door verdamping 
ingeademd worden en schade aan de longen toebrengen. 

Fysisch-chemische gevaren : het product kan ontvlammen onder invloed van electrische ladingen (vonken), indien het product door 
verwarmingsbronnen boven zijn damppunt 62°C opgewarmd wordt is het noodzakelijke de ontstane 
dampen snel te verwijderen. 

 
 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
 

Eerste hulp 
- Inademing  : ingeval van ademhalingsmoeilijkheden, zorg voor frisse lucht, verwijder de persoon uit de vervuilde 

zone en ingeval noodzakelijk pas kunstmatige beademing toe. Laat de persoon rusten en verwittig de 
arts. Indien men een ernstige vervuiling van de longen vermoed breng de betrokken persoon 
onmiddellijk naar de eerste hulppost of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. LAAT IN GEEN GEVAL 
BRAKEN. 

- Contact met de huid  : was met veel zeep en water. Geen organische solventen gebruiken. Verwijder de bevuilde kledij en 
schoenen, ingeval van irritatie, verwittig een arts. 

- Contact met de ogen  : onmiddellijk spoelen met stromend water gedurende minstens 15 minuten. In geval van oogirritatie,       
  vraag medische bijstand. Laat de persoon rusten en verwittig een arts. 

- Inname  : het slachtoffer dient 500 – 800 ml. Water te drinken, indien mogelijk met actieve koolstof geschikt voor   
  medisch gebruik. In geval het slachtoffer spontaan begint te braken, zorg ervoor dat het braaksel vlot   
  wegvloeit wegens gevaar voor verstikking. Herhaaldelijk water toedienen. Enkel de eerste-hulp- 
  verleners mogen het braken kunstmatig op gang brengen. Niets te drinken geven wanneer het  
  slachtoffer buiten bewustzijn is of stuiptrekkingen vertoont. Vraag medische bijstand. 

 

 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

 

Vlampunt     : 62°C   ISO 2719 
Geschikte blusmiddelen   : waterstraal; CO2, schuim of bluspoeder 

Koel de in de nabijheidstaande voorraadtanks met een watersproeistaal en bescherm de 
nabije personen tegen de ontstane hitte. Indien mogelijk herstel de oorzaak van lekkage, 
verwijder de brandbare producten, neem de nodige maatregelen tegen milieuvervuiling. Vang 
het vervuilde blus- en spoelwater op en laat lozing via een waterafscheider gebeuren waarbij 
de poluerende vloeistoffen tegen gehouden worden. 

Ongeschikte blusmiddelen   : hogedrukstraal of waterstraat. 
Specifieke gevaren bij blootstelling  : (in geval van brand of ontploffing): In principe geen, bij onvolledige verbranding en 

warmteverlies komen min of meer toxische gassen vrij zoals koolstofoxyde, diverse 
koolwaterstoffen, roet en rook. Het verontreinigd water niet laten wegvloeien in de riool, de 
bodem of oppervlaktewateren. Neem voldoende maatregelen om het bluswater niet te laten 
wegvloeien. Verontreinigd water lozen overeenkomstig de lokale wetgeving. 
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Beschermingsmateriaal voor brandweerlui : draag bij het blussen beschermkledij geschikt voor de chemicaliën en een 
beademingsapparaat. 

 

 
 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 
 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  : geen stof inademen. Vermijd ontstekingshaarden. Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. 
Gebruik beschermende kledij. Het product kan gladde oppervlakten teweegbrengen. 

Milieu-voorzorgsmaatregelen : verhinder dat het product wegspoelt in de bodem, de riolering en de oppervlaktewateren. 
Schoonmaakmethodes  : mechanisch verwijderen en deponeren in een daartoe voorziene en goed afsluitbare container, zonder 

dat hierbij stof vrijkomt. Gebruik hierbij brandvrije absorberende materialen. 
 

 
 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 
 

Opslag : gescheiden houden van voedsel en drank. Bewaren in de originele verpakking, goed afgesloten en op 
kamertemperatuur, in afscherming van vuurhaarden en ontstekingshaarden, afgeschermd van het licht in een 
goed geventileerde en overdekte plaats op een daarvoor voorziene opvangbak. Ledige verpakkingen kunnen 
gevaarlijke restanten van het product bevatten, behoud daarbij de veiligheidsmaatregelen. 

Behandeling : vermijd dampvorming en ontstekingshaarden. Zorg voor een goede ventilatie en lokale uitstoot. Niet eten, 
drinken of roken in de werkplaats. Maak steeds gebruik van beschermende kledij en draag een bril. 

Bijkomende informatie : het product kan een explosief mengsel van stof en lucht veroorzaken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen 
elektrostatische risico’s b.v. bij het gebruik van grondtechnieken. 

 
 
 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
 

Technische beschermingsmaatregelen: 
- Limieten voor blootstelling : ontvettend oplosmiddel VME: 300 ppm 
- Ademhalingsbescherming : zorg voor een geschikte luchtverversing, voorkom direct contact met de huid door middel van 

beschermende kledij die oplosmiddelen resistent zijn. 
- Bescherming van de handen : draag geschikte handschoenen (nitriel). 
- Oogbescherming : geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien met voldoende ventilatie handhaaft. 
- Huidbescherming : draag een overall en gesloten schoeisel. 
 
 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 

Fysische toestand : vloeibaar 
Uitzicht/kleur : transparant, kleurloos 
Geur : typisch ontvetter 
pH-waarde : niet van toepassing 
Druppelpunt (ASTM D 566) : niet van toepassing 
Vlampunt : 62°C 
Ontvlamtemperatuur : > 400 °C 
Kookpunt : 183 °C 
Explosieve eigenschappen : kritische concentratie laag: 0,70% 
    In lucht: hoog 6% 
Stoomdruk : niet van toepassing 
Soortelijk gewicht : 761 kg/m³ bij 20°C 
Oplosbaarheid in water : onoplosbaar 
Oplosbaarheid in solventen : in de meeste organische solventen 
 
 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

 

Thermische ontbinding : stabiel bij normale atmosferische omstandigheden, manipulering en gebruik. 
Polymérisatie : geen enkel risico bij polymere reacties 
Te vermijden producten : sterke zuren, sterke basen en sterk oxyderende middelen. 
Te vermijden omstandigheden : ingeval van opwarming boven het damppunt en ingeval van verneveling kunnen brandbare dampen 

ontstaan. 
Gevaarlijke ontbindingsproducten : geen enkele bij normaal gebruik 
 
 
 

 
 
 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 

Zware toxicologie : er zijn geen specifieke toxicologische kenmerken van het product bekend 
Inademing : bij overschrijding van 300 ppm in de lucht kan er ademhalingsirritatie optreden in de borstkast, 

hoofdpijn, duizeligheid en verstoring van de motoriek. 
Inademing via de mond : ingeval er vloeistof in de longen komt kunnen er ernstige beschadigingen in de longen voorkomen. 
Eerste irritatie effecten  
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Huidcontact : geschikte gebruiksmaatregelen en gepaste hygiënische omstandigheden voorkomen potentiele 
contacten met de huid en de huid. 

Oogcontact : lichte storing zonder risico op blijvend letsel. 
 
 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
 

Impact op het milieu 
Veranderlijkheid  : het product is zeer vluchtig en verdampt snel in de lucht ingeval van uitgieten op oppervlakken, mengt 

niet met water, verspreid snel boven op het wateroppervlak. 
Afbreekbaarheid  : is traag bio-afbreekbaar door zijn afscheidend vermogen in water, het breekt snel af door verdamping 

in de lucht. 
Ecologische toxiciteit  : zonder gekende nefaste problemen op lange termijn voor de in het water bevindende organismen. 
Milieu    : BDO = 0 
 

 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 
 

Afvalverwijdering : voor verbranding en regeneratie de lokale wettelijke voorschriften opvolgen. 
 Verontreinigde verpakkingen moeten op dezelfde manier verwijderd worden als het product zelf. Niet-

verontreinigde verpakkingen moeten worden behandeld als huisvuil of recycleerbaar materiaal. 
 

 
 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

 

RID/ADR    : niet van toepassing 
IATA    : niet van toepassing 
IMDG-code   : niet van toepassing 
Vlampunt   : > 62°C   ISO 2719 
 
 
 

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
 
 

Etikettering volgens 265-233-4/EC 
Classificatie   : schadelijk 
Risico symbolen   : Xn 
Samenstelling   : isopraffinische koolwaterstoffen 
R-zinnen    : R65: schadelijk, kan beschadiging van de longen veroorzaken 
S- zinnen    : S23: de dampen en verneveling niet inademen 
    : S24: voorkom huidcontact 
    : S62: ingeval van inname, niet braken, waarschuw een arts en toon hem het etiket op de verpakking. 
 
 
 

16. OVERIGE INFORMATIE 
 
 

Commerciële toepassing  : koudontvetter 
Goedkeuring FDA   : FDA CFR 172-182 
Uitgave    : 18/04/02 eerste uitgave volgens richtlijn 2001/58/EEC 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Alle bestanddelen zijn opgesomd in de Europese inventaris.  De bovenvermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis.  Hoewel zij 
het product op technisch gebied en op gebied van veiligheid beschrijven, geven zij geen absolute zekerheid wat de eigenschappen betreft en 
maken zij geen deel uit van een wettelijk geldende overeenkomst.  Dit gegevensblad is een blad met veiligheidsgegevens volgens 2001/58/EG.  
Voor producten welke geen deel uitmaken van de classificatie volgens de EG-lijsten is dit gegevensblad opgesteld op vrijwillige basis. 
Afwijzing van aansprakelijkheid: de informatie in deze MSDS wordt verkregen uit bronnen die, naar het beste weten, betrouwbaar zijn. De 
informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de correctheid.  De condities of 
methoden van hantering, opslag, gebruik of het ontdoen van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel buiten 
onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid. Aanspraken voor verliezen, 
beschadiging of onkosten die op welke wijze dan ook kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag het gebruik of het ontdoen van het 
product zullen uitdrukkelijk worden afgewezen. Deze MSDS wordt samengesteld en dient uitsluitend voor dit product. 
Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product is het mogelijk dat deze MSDS niet van toepassing is. 
PYPE PRODUCTS wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. 
Zie TF NUTRACLEAN XD 876 FDA    N.80009 
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Einde van dit document 

 


