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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 
 
1.1  Productvorm   

Productnaam POLISH Z  

Registratie nummer (REACH)  niet relevant (mengsel) 

Andere identificatie 

Alternatieve nummer(s)   
 

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

Relevant geïdentificeerd gebruik algemeen gebruik 
 
1.3  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

RENTOKIL INITIAL 
Ruwekampweg 8 
5222 AT  Den Bosch 
Nederland 

 
Tel:   +31 (0) 73 620 54 98 
Fax:  +31 (0) 73 621 27 21 
info@rentokil-initial.com  
www.rentokil-initial.com 
  

1.4  Telefoonnummer voor noodgevallen 

NVIC +(31) 30 274 88 88 
Dit nummer is alleen voor noodgevallen 

 

 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 
2.1  Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Acute Tox. 4 (Oral)  H302 

Skin Corr. 1A H314 

Eye Dam. 1 H318 
 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 
Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] 

Xn; R22 

C; R34 

Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 
 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
2.2.       Etiketteringselementen 

 
 Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 Gevarenpictogrammen (CLP) :    

    

 

mailto:info@rentokil-initial.com
http://www.rentokil-initial/
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GHS05                      GHS07 

Signaalwoord (CLP) :  Gevaar 

Gevaarlijke bestanddelen :  Zwavelzuur, Fosforzuur 

Gevarenaanduidingen (CLP) :  H302 - Schadelijk bij inslikken 
   H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :  P280 - oogbescherming, beschermende handschoenen dragen 
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN 
braken opwekken P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE 
HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken 
— huid met water afspoelen/afdouchen 

P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen 
en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P501 - 
Inhoud/verpakking afvoeren naar Chemisch afval inzamelpunt 

 EUH zinnen :  EUH208 - Bevat Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on 
[EC no.247-500-7] en 2- methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-
6] (3:1)(55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken 

 

 

RRUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.2. Mengsel 

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

Zwavelzuur (CAS-nr) 7664-93-9 
(EG nr) 231-639-5 
(EU-Identificatienummer) 016-020-00-8 

< 10 C; R35 

Fosforzuur (CAS-nr) 7664-38-2 
(EG nr) 231-633-2 
(EU-Identificatienummer) 015-011-00-6 
(REACH-nr) 01-2119485924-24 

< 10 C; R34 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 
Zwavelzuur (CAS-nr) 7664-93-9 

(EG nr) 231-639-5 
(EU-Identificatienummer) 016-020-00-8 

(5 =< C < 15) 
Xi;R36/38 (C >= 15) 
C;R35 

Fosforzuur (CAS-nr) 7664-38-2 
(EG nr) 231-633-2 
(EU-Identificatienummer) 015-011-00-6 
(REACH-nr) 01-2119485924-24 

(10 =< C < 25)  
Xi;R36/38 (C >= 25) 
C;R34 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Zwavelzuur (CAS-nr) 7664-93-9 
(EG nr) 231-639-5 
(EU-Identificatienummer) 016-020-00-8 

< 10 Skin Corr. 1A, H314 

Fosforzuur (CAS-nr) 7664-38-2 
(EG nr) 231-633-2 
(EU-Identificatienummer) 015-011-00-6 
(REACH-nr) 01-2119485924-24 

< 10 Skin Corr. 1B, H314 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 
Zwavelzuur (CAS-nr) 7664-93-9 

(EG nr) 231-639-5 
(EU-Identificatienummer) 016-020-00-8 

(5 =< C < 15) Eye Irrit. 2, 
H319 (5 =< C < 15) Skin 
Irrit. 2, H315 (C >= 15) Skin 
Corr. 1A, H314 
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Fosforzuur (CAS-nr) 7664-38-2 
(EG nr) 231-633-2 
(EU-Identificatienummer) 015-011-00-6 
(REACH-nr) 01-2119485924-24 

(10 =< C < 25) Eye Irrit. 2, 
H319 (10 =< C < 25) Skin 
Irrit. 2, H315 (C >= 25) Skin 
Corr. 1B, H314 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 

 

  RUBRIEK 4 : Eerste hulpmaatregelen  
 

4.1      Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen  

           EHBO algemeen :  Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel   
     voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

           EHBO na inademing :  Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die  

     het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of  

     een arts raadplegen. 

           EHBO na contact huid :  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water  

     afspoelen/afdouchen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten  

     huid veroorzaken. 

           EHBO na contact oog :  Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen indien  

     pijn of roodheid aanhoudt. 

           EHBO na opname mond: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. 

 

 
 

4.2  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
Symptomen/letsels  :  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
Symptomen/letsels na contact met de ogen :  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
Symptomen/letsels na opname door de mond :  Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit  
       product vormt een ernstig  risico voor de 
gezondheid. 

 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

  Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

RUBRIEK 5 : Brandbestrijdingsmaatregelen  
 

5.1  Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen  

Verneveld water, poeder, schuim , zand 

Ongeschikte blusmiddelen 

Gebruik geen sterke waterstraal 

5.2  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijk verbrandingsproducten 

          Geen aanvullende informatie beschikbaar 

5.3  Advies voor brandweerlieden 

In geval van brand en / of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijding te coördineren op de 
omgeving. Voorkom dat (gebruikt) bluswater in het riool of oppervlaktewater terechtkomt. Bestrijd het 
vuur met een normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand. 
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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 

Voor andere personen dan de hulpdiensten  

Overbodig personeel weg laten gaan  

Voor de hulpdiensten  
 Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.  
 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 

  6.2           Milieuvoorzorgsmaatregelen 
              Voorkom lozing in het riool en het milieu. 

  6.3  Insluitings- en reinigingsmethoden en - materialen 

Reinigingsmethoden 

Opnemen met absorberend materiaal  (bijv. doeken, zaagsel, zand). 

Advies om gemorst materiaal op te ruimen 

Opnemen met absorberend materiaal  (bijv. doeken, zaagsel, zand). 
 Passende insluitingsmethoden  
 Gebruik van adsorberende materialen.  
 Overige informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen  
 In geschikte containers voor verwijdering. Luchten van het betroffen gebied.  
 Verwijzing naar andere rubrieken: 
 Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: zie rubriek 8.    
 Incompatibele materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13. 

 
 

RUBRIEK 7 : Hantering en opslag  
 
7.1  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Aanbevelingen 

• Maatregelen om brand te voorkomen alsmede aerosol- en stofvorming 

Niet van toepassing. 

• Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

In gesloten originele verpakking, vorstvrij opslaan. 

Advies inzake algemene arbeidshygiëne  
Handen wassen na gebruik. Niet eten, drinken en roken in werkruimtes. Verontreinigde kleding en 
beschermingsmiddelen uitdoen voor betredenkantines, e.d. Bewaar nooit voedsel of drank in de buurt van 
chemicaliën. Plaats nooit chemische stoffen in containers die gewoonlijk worden gebruikt voor voedsel of 
drank. Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder 

  7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele  
Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. 

  
Advies van andere informatie 

 Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. 

 

  7.3  Specifiek eindgebruik 

Zie rubriek 16 voor een algemeen overzicht.
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RUBRIEK 8 : Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  

 

 8.1       Controle parameters 
 

 
 
 
 
 
 

Beroepsmatige blootstelling grenswaarden  

 

 

 
Blootstellingslimieten voor de andere bestanddelen  

Kwarts (14808-60-7) 

Nederland Lokale naam Silicium(di)oxide– kwarts  
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,075 mg/m³  

 

 
8.2     Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 

Persoonlijke beschermingsuitrusting :  Vermijd onnodige blootstelling.  

Materiaalkeuze beschermende kleding :  handschoenen van neopreen  

Bescherming handen :  beschermende handschoenen dragen  

Oogbescherming :  Chemische stofbril of gelaatsbescherming Bescherming van de 

huid en het lichaam :  Draag geschikte beschermende kleding 

Bescherming luchtwegen :  Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 

Filter type ABEK 

Overige informatie :  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

 

 
 

 

RUBRIEK 9 : Fysieke en chemische eigenschappen 

 

9.1  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand :  Vloeibaar 
Kleur :  Grijs. 
Geur :  karakteristiek. 
Geurgrens :  Geen gegevens beschikbaar  

Zwavelzuur (7664-93-9) 
EU Lokale naam Sulphuric acid (mist) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 0,05 mg/m³ 
Nederland Lokale naam Zwavelzuur (nevel), gedefinieerd als  

de thoracale fractie 
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,05 mg/m³ 
Fosforzuur (7664-38-2) 
EU Lokale naam Orthophosphoric acid 
EU IOELV TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 
EU IOELV STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 
Nederland Lokale naam Fosforzuur 

de thoracale fractie 
de thoracale fractie Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 1 mg/m³ 
de thoracale fractie Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 2 mg/m³ 
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PH :  0,5 
Relatieve verdampingssnelheid 
 (butylacetaat=1)                 :  Geen gegevens beschikbaar 
Smeltpunt :  Geen gegevens beschikbaar  
Stol-/vriespunt :  Geen gegevens beschikbaar  
Kookpunt :  Geen gegevens beschikbaar  
Vlampunt :  > 100 °C  
Zelfontbrandingstemperatuur :  Geen gegevens beschikbaar  
Ontbindingstemperatuur :  Geen gegevens beschikbaar  
Ontvlambaarheid (vast,gas) :  Niet brandbaar 
Dampdruk :  Geen gegevens beschikbaar  
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C :  Geen gegevens beschikbaar  
Relatieve dichtheid :  Geen gegevens beschikbaar  
Dichtheid :  1,29 kg/l 
Oplosbaarheid :  volledig mengbaar met water. 
Log Pow :  Geen gegevens beschikbaar  
Viscositeit, kinematisch :  Geen gegevens beschikbaar  
Viscositeit, dynamisch :  Geen gegevens beschikbaar  
Ontploffingseigenschappen :  Het product is niet explosief.  
Oxiderende eigenschappen :  Geen gegevens beschikbaar  
Explosiegrenzen :  Niet van toepassing 

 

9.2     Overige informatie     : VOC gehalte <1% 

 

RUBRIEK 1 0 : Stabiliteit en reactiviteit  
 

10.1  Reactiviteit 

Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosive dampen 

10.2  Chemische stabiliteit 

Stabiel 

10.3  Mogelijke gevaarlijke reacties 
 Geen gevaarlijke reacties  

10.4  Te vermijden omstandigheden 
Extreem hoge of lage temperaturen. 
Fysische belasting die tot een gevaarlijke situatie zou kunnen lijden en vermeden moet worden 
Niet vastgesteld. 

10.5  Incompatibele materialen 

Sterke zuren. Sterke alkaliën. 
 Gevaarlijke ontledingsproducten  

          Damp. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxide. Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen. 
 
 

RUBRIEK 1 1 : Toxicologische informatie 
 
   11.1  Informatie over toxicologische effecten 

Testgegevens zijn niet beschikbaar voor het gehele mengsel. 

Classificatie procedure  
De methode voor de indeling van het mengsel is gebaseerd op de bestanddelen van het mengsel.  
Classificatie volgens GHS (1272/2008/EG, CLP)  
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Acute toxiciteit  
Schadelijk bij inslikken 

• Acute toxiciteit estimatie (ATE) 

oral  500 

 
•Acute toxiciteit van componenten van het mengsel 

 
 

Name of substance 
 

CAS No 
 

Exposure route 
 

ATE 

Poly(ethylene glycol) (18) tridecyl ether 24938-91-8 oraa
l 

500 

 

 
Huidcorrosie / irritatie  
Mag niet zijn ingedeeld worden als bijtend / irriterend voor de huid.  
 

 

 Ernstig oogletsel/oogirritatie 

 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Luchtwegen of de huid  

Mag niet worden aangemerkt als ademhalings-of huidovergevoelig. 

Samenvatting van de evaluatie van de CMR-eigenschappen  

Mag niet worden ingedeeld als mutageen in geslachtscellen, carcinogene noch als reprotoxische stof.  

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)  

Mag niet worden aangemerkt als toxisch voor specifieke doelorganen.  

Gevaar bij inademing  

Mag niet zijn ingedeeld als gevaarlijk zijn bij inademing. 

 
 

RUBRIEK 1 2 : Ecologische informatie 
 
12.1  Toxiciteit 

 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

12.2  Persistentie afbreekbaarheid 

Gegevens zijn niet beschikbaar. 

12.3  Bio accumulatie 

Gegevens zijn niet beschikbaar. 

12.4  Mobiliteit in de grond 

Gegevens zijn niet beschikbaar. 

12.5  Resultaten PBT- en zPzB beoordeling 

Gegevens zijn niet beschikbaar. 

12.6  Andere schadelijke effecten 

Gegevens zijn niet beschikbaar. 

 
 

RUBRIEK 1 3 : Instructies voor verwijdering 
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13.1  Afvalverwerkingsmethoden 

Riolering-relevante informatie  
Voorkom lozing op het milieu 

Houd rekening met de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de 
categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. 
Afvalbehandeling van containers / verpakkingen  
Volledig leeggemaakt verpakkingen kunnen worden gerecycled. Vervuilde verpakkingen op dezelfde 
wijze behandelen als de stof  zelf. 

13.2  Relevante bepalingen inzake afval  
Lijst van afvalstoffen  
Niet toegewezen. 

13.3  Opmerkingen 

 Houd rekening met de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de 
categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale 
afvalbeheerdiensten. 

 

RUBRIEK 1 4 : Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

 
14.1 

 
VN nummer 

 
(Niet aan transportvoorschriften onderworpen) 

14.2 VN juiste ladingnaam niet van toepassing 

14.3 Transportgevarenklasse(n)  

 Klasse niet van toepassing 

14.4 Verpakkingsgroep niet van toepassing 

14.5 Milieugevaren geen  (niet-milieugevaarlijke conform de 

voorschriften voor gevaarlijke goederen) 

14.6  Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

14.7  Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 ende  IBC Code 

De lading is niet bedoeld voor het vervoer in bulk. 
 

RUBRIEK 1 5 : Regelgeving 
 

15.1   Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 
 EU voorschriften  

• Beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van 
organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten 
(2004/42/EG, Richtlijn decoratieve verven)  
 VOC-gehalte 0,99%  
• Beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen in bepaalde werkzaamheden en in 
installaties (1999/13/EG, VOC Installaties richtlijn)  
 VOC-gehalte 0,99%  
 
Nationale regelgeving (Nederland)  
• Algemene Beoordelingsmethodiek, ABM (Algemene Beoordelingsmethodiek, GAM)  
Effect waterverontreiniging indicatie  
Weinig schadelijk voor in water levende organismen.  

  15.2  Chemische veiligheidsbeoordeling  
Chemische veiligheid van stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden. 
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RUBRIEK 1 6 : Overige informatie 
 
   Gegevensbronnen: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  

                                    van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en  
                                mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot    
                                    wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

 
   Indelingsprocedure  

   Fysische en chemische eigenschappen: De indeling is gebaseerd op het beproefde mengsel.  
   Gezondheidsrisico's / gevaren voor het milieu: de methode voor de indeling van het mengsel is gebaseerd op de     
   bestanddelen van het mengsel.  
 

   Relevante zinnen (code en de volledige tekst zoals vermeld in rubriek 2 en 3)  
 

Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken 

Aquatic Chronic  3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie 
H302 Schadelijk bij inslikken 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 
H412 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
R22 Schadelijk bij inslikken 
R41 Kan ernstig oogletsel veroorzaken 
Xi Irriterend 
Xn Schadelijk 

 
   Disclaimer  
   Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor d e    
   toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieuaspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor   
   gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
   Dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld en is uitsluitend bedoeld voor dit product. 
 


