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Veiligheidsinformatieblad - WoCa Super Ontvlekker 
 
 
0. Algemeen: 
- betekent: niet bruikbaar, of geen gegevens beschikbaar. 
.…………………………………………………………………………………....

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de 
vennootschap/onderneming: 
Productnaam: WoCa Super Ontvlekker 
Toepassing:  
 
Maatregelen bij accidentele vergiftiging: Neem de verpakking of het 
productinformatieblad mee naar de behandelende arts. 
 
In Denemarken: Voor informatie over de gepaste behandeling belt de arts 
best naar het antigifcentrum in het Bispebjerg-hospitaal op het nummer 

+45 35 31 60 60. 

.………………………………………………………………………………….... 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen: 
Beschrijving: Waterige oplossing met tensiden en additieven. 
Bevat onder meer Gewicht % Classificatie 
Isotridecanolethoxylaat 2-10 Xi, R 22-R36/R38 
CAS-nr.: 69011-36-5 
Dodecylbenzeensulfonzuur,  1 – 2 Xi, R36/38  
Natriumzout   
.………………………………………………………………………………….... 

3. Gevarenidentificatie: 
Bijzondere gevaaraanduidingen voor mens en milieu: Het product 
kan irriterend zijn voor de huid en de ogen. Na herhaalde of langdurige 
blootstelling aan het concentraat kan het product eczeem veroorzaken 
(niet-allergisch).  
.………………………………………………………………………………….... 

4. Eerstehulpmaatregelen: 
Algemene informatie: Raadpleeg een arts in geval van twijfel. 
Inademing: Zorg voor frisse lucht. 
Oogcontact: Spoel de ogen na contact met het concentraat grondig met 
water. 
Huidcontact: Was de huid na contact met het concentraat onmiddellijk 
met water en zeep. 
Inslikken: Zet niet aan tot braken. Spoel de mond en drink dan veel 
water. Raadpleeg een arts voor behandeling. 
.………………………………………………………………………………….... 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen: 
Geschikte blusmiddelen: kooldioxide, bluspoeder, schuim en 
waternevel.  
Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen: volle waterstraal. 
Speciale risico's door de stof, de verbrandingsproducten ervan of 
ontstane gassen: Bij brand kan vrijkomen: koolmonoxide. 
Speciale beschermingsuitrusting: Gebruik een autonoom 
ademhalingsapparaat.  
Algemene informatie: Koel bedreigde houders met een waterstraal. 
.………………………………………………………………………………….... 

6 Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van de 
stof of het preparaat 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Zie rubrieken 7 en 8. 
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Zorg dat het product niet in het 
oppervlaktewater, grondwater of in de riolering terecht komt.  
Reinigingsmethoden: Gebruik vloeistofabsorberend materiaal zoals 
zand, zaagmeel of universeel bindmiddel om product op te nemen. 
.………………………………………………………………………………….... 

7. Hantering en opslag: 
Aanwijzingen voor veilige hantering: Vermijd contact met de huid en 
de ogen.  
Aanwijzingen brand- en explosiebeveiliging: Het product is niet 
ontvlambaar.  
Eisen aan opslagruimten en houders: Bewaar alleen in de originele 
houder. 
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag: Geen. 
Algemene informatie over opslagomstandigheden (opslagklasse): 
Kies een koele opslagplaats. Vorstvrij. 
……………………………………………………………………………
….... 

8. Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling/persoonlijke bescherming: 
De bereiding bevat geen bestanddelen met werkplekspecifieke, te 
controleren grenswaarden.  
Bijkomende aanwijzingen voor de inrichting van technische 
installaties: Geen. 
Adembescherming: Geen. 
Handbescherming: PVC-handschoenen 
Oogbescherming: Geen. 
Lichaamsbescherming: Geen.  
Algemene voorzorgsmaatregelen: Vermijd contact de ogen en met de 
huid.  
Hygiënische maatregelen: Eet, drink of rook niet tijdens het werk.  
.………………………………………………………………………………….... 

9. Fysische en chemische eigenschappen: 
Fysische toestand: Vloeibaar 
Vlampunt: - 
Volumemassa: 1,02 
Brandklasse: - 
Explosiegrenswaarden: - 
Gewicht-% organische oplosmiddelen: - 
pH-waarde:  10,5 - 
.………………………………………………………………………………….... 

10. Stabiliteit en reactiviteit: 
Te vermijden omstandigheden: Geen. 
Te vermijden materialen: Geen. 
.………………………………………………………………………………….... 

11. Toxicologische informatie: 
(schadelijke eigenschappen) 
Toxicologische proeven: Er zijn geen gegevens beschikbaar over de 
bereiding. 
Ervaringen uit de praktijk:  
Inademing: Vervalt. 
Huidcontact: Dagelijks contact met de huid kan leiden tot irritatie van de 
huid. Na herhaalde of langdurige blootstelling aan het concentraat kan 
het product eczeem veroorzaken (niet-allergisch).  
Oogcontact: Het product is sterk irriterend na direct contact met de 
ogen.   
Inslikken: Inslikken van het product kan leiden tot irritatie van het 
maagdarmkanaal en maagpijn veroorzaken. 
.………………………………………………………………………………….... 

12. Milieu-informatie:(voor relevante bestanddelen) 
Gedrag in milieucompartimenten: Isotridecanolethoxylaat is niet als 
gevaarlijk voor het milieu geclassificeerd. Voor de overige bestanddelen 
zijn niet voldoende gegevens beschikbaar.  
Ecotoxische effecten voor individuele bestanddelen: Vervalt.  
Algemene ecologische informatie: Zorg dat het product niet 
ongecontroleerd in het milieu terechtkomt.  
.………………………………………………………………………………….... 

13. Instructies voor verwijdering: 
Product: Advies: Afval wordt verzameld, in gesloten en gemarkeerde 
containers vervoerd en aan het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf 
bezorgd. 
Afvalsleutelnummer: 08 01 03 
.………………………………………………………………………………….... 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer: 
Het product valt niet onder de voorschriften over het transport van 
gevaarlijke goederen. 
.………………………………………………………………………………….... 

15. Wettelijk verplichte informatie 
Bevat: 
Etikettering: Het product vereist geen gevaarsymbool conform EU-
richtlijnen. 
.………………………………………………………………………………….... 

16. Overige informatie: 
R 22: Schadelijk bij opname door de mond, R36/38: Irriterend voor de 
ogen en de huid Eindbemerkingen: Nadruk en verveelvoudiging van het 

veiligheidsinformatieblad alleen met toestemming  
van de fabrikant. 
 

 


