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1 IDENTIFICATIE VAN Productnaam SKYLT CONDITIONER SPRAY FLACON 
 HET PREPARAAT EN Toepassing reinigingsmiddel 
 DE ONDERNEMING Producent U.P. Quality & Environment b.v. 
   Dokweg 40 
   1976 CA  IJMUIDEN 
  Tel.  +31 (0)255 - 54 84 48 
  Fax  +31 (0)255 - 54 84 45 
  Noodgevallen Tel. +31 (0)255 - 54 84 48 of raadpleeg uw arts 
 
 
2 SAMENSTELLING EN Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG 
 INFORMATIE OVER  Onderstaande gegevens gelden voor de pure enkelvoudige stof(fen).  
 DE BESTANDDELEN Voor de risico's van het product zie rubriek 3. 
 
  Naam  EG-Nr. CAS-Nr. Concentratie- WMS- R-zinnen  
       bereik (gew%) symbool  
  glycolether     <1    
  alcohol     <1    
  niet-ionogene opp. actieve stoffen   <1    
  parfum     <1 
  kleurstof     <1 
 

 
3 IDENTIFICATIE VAN Geen bijzondere gevaren bekend. 
 DE GEVAREN  
 
 
4 EERSTE HULP- Algemeen Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen altijd een arts raadplegen. (Lege) verpakking meenemen. 
 MAATREGELEN Inademing De patiënt in de buitenlucht of naar een goed geventileerde ruimte brengen. Inspanningen vermijden. Bij  
   bewusteloosheid de patiënt in de stabiele zijligging brengen, ademhaling blijven controleren en een arts  
   waarschuwen. Indien nodig kunstmatig beademen en 112 bellen. De patiënt niets via de mond toedienen. 
  Aanraking  Eventuele contactlenzen verwijderen en de ogen gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met  
  met de ogen zacht stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Raadpleeg altijd een arts. 
  Aanraking Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep, zo mogelijk onder een  
  met de huid douche. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken. 
  Inslikken Geen braken opwekken. Patiënt niet laten drinken. Een arts raadplegen. 
 
 
5 BRANDBESTRIJ- Blusmiddelen: 
 DINGSMAAT- Aanbevolen Schuim, CO2, poeder, en waterspray. 
 REGELEN Niet gebruiken Waterstraal 
  Aanbevelingen Brand veroorzaakt dikke zwarte rook. Afbraakproducten kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.  
   Geschikte ademhalingsapparatuur kan nodig zijn. Koel verpakkingen die aan vuur hebben blootgestaan af 

met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool, het oppervlaktewater of de bodem 
terechtkomt. 

 
 
6 MAATREGELEN Goed ventileren. Damp niet inademen. Zie rubriek 7 en 8 voor persoonlijke bescherming. 
 BIJ ACCIDENTEEL Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde of vermiculiet en 
 VRIJKOMEN VAN plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). 
 HET PREPARAAT Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel, vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Voorkom dat het in de riolering, het  
  oppervlaktewater of de bodem terechtkomt. Waarschuw anders meteen de betreffende autoriteiten. 
 
 
7 HANTEREN Algemeen Houd u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk. Bewaar het product altijd in ver- 
 EN OPSLAG  pakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Bescherm deze tegen hitte, vonken en open 

vuur.  
   Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. 
   Vermijd  hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. 
  Opslag Sla het product op bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de 

buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. Buiten bereik van 
kinderen en dieren houden. 
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8 PERSOONLIJKE Technische Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronaf- 
 BESCHERMING veiligheids- zuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes 

 maatregelen en damp van oplosmiddelen onder de MAC-waarde te houden, dan dient geschikte ademhalings- 
   bescherming te worden gedragen. 
 
   Blootstelling-   MAC-TGG 

(1) 

   limiet:   mg/m³ 
    
  Bron Nationale MAC-lijst 
 
  Handen Gebruik handschoenen van polyvinyl of nitrilrubber bij herhaald en/of langdurig contact. De instructie en de 

informatie van de handschoenenfabrikant inzake gebruik, opslag, onderhoud en vervanging dienen 
opgevolgd te worden. 

  Ogen Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters. 
  Huid Draag geschikte werkkleding van natuurlijk materiaal (overall). 
   (1) 

Maximum Aanvaarde Concentratie - Tijd Gewogen Gemiddelde
 

 

 
9 FYSISCHE EN Vorm  vloeibaar   Dampdruk (20 °C) 2,3 kPa (als water) 
 CHEMISCHE Dichtheid (20 °C) 1.0 kg/l   VOS-gehalte   n.v.t. 
 EIGENSCHAPPEN Viscositeit (20 °C) <3 cP   Vlampunt   >100 °C 
  pH waarde  7,8   Zelfontbr. temp.  n.v.t. 
       Onderste expl.grens n.v.t. 
 
 
10 STABILITEIT EN Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel. Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen  
 REACTIVITEIT gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook en stikstofoxiden. Vermijd ieder contact 

met oxidatiemiddelen of met sterk alkalische of zure materialen om exotherme reacties (warmteontwikkeling) tegen te 
gaan. 

 
 
11 TOXICOLOGISCHE Betreffende het product zelf is geen specifieke extra informatie beschikbaar. Blootstelling aan samengestelde dampen  
 INFORMATIE van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de gegeven maximale blootstelling, kan de gezondheid schaden, 

bijvoorbeeld irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en het kan de nieren, de lever en het centraal 
zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, 
slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren 
in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet-allergisch contacteczeem kan ontstaan en waardoor bepaalde 
stoffen via de huid kunnen worden opgenomen. Indien het product in de ogen komt, kan dit irritatie veroorzaken en 
onherstelbare schade aanrichten.  

 
 
12 MILIEU- Betreffende het product zelf is geen specifieke extra informatie beschikbaar. 
 INFORMATIE Het product mag niet in de riolering, het oppervlaktewater of de bodem terechtkomen. Dit preparaat is ingedeeld volgens  
  de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als  
  milieugevaarlijk. 
 
 
13 INSTRUCTIES VOOR Laat het product niet in het riool, het oppervlaktewater of de bodem terechtkomen. Afval en lege verpakkingen afvoeren 
 VERWIJDERING volgens "Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA)". Het natte product moet als Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 

worden aangeboden. Het droge/gedroogde product kan als industrieel afval worden afgevoerd. 
 
 
14 INFORMATIE MET ADR/RID klasse : n.v.t.  Classificatiecode : n.v.t. 
 BETREKKING TOT Transportnaam  : n.v.t.  UN nr. : n.v.t. 
 HET VERVOER Verpakkingsgroep : n.v.t. 
 
 
15 WETTELIJK Etiketteringvoorschrift volgens: "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen" (van 18 sept. 1991, 
 VERPLICHTE Staatsblad 534) en "Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen" (van 1 november 1991, 
 INFORMATIE Staatscourant 215) en in overeenstemming met EG-richtlijn 88/379/EEG. 
  Symbolen : n.v.t. 
  Bevat  : n.v.t. 
  R-zinnen : n.v.t. 
 S-zinnen : S2 buiten bereik van kinderen bewaren; S24/25 aanraking met de ogen en de huid vermijden 
 S51 uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 
 



n.v.t. = niet van toepassing 9209100 n urs 0 blad 3 van 3 
vib04 

 
 
 
 
16 OVERIGE  De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is. Zonder vooraf- 
 INFORMATIE gaande  schriftelijke instructies voor het gebruik mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt, anders dan die 

zijn gespecificeerd onder rubriek 1, daar de condities waaronder het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en 
buiten onze invloedssfeer liggen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen 
te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in deze 
brochure is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften van ons product: het dient niet te worden opgevat als 
een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. 

  Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens EG-richtlijn 91/155/EEG, aangevuld met de EG-richtlijnen 93/112/EEG en 
2001/58/EEG. 

  Volledige teksten van de in rubriek 2 vermelde R-zinnen: 
   
   


