
Veiligheidsinformatieblad

Datum / herzien op  21-apr-2015 Versie  1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie  

Productcode ECOCOSM02
Productnaam Handzeep lavendel
Pure stof/mengsel Mengsel

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

Aanbevolen gebruik Persoonlijke verzorging

Ontraden gebruik Geen informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad  

E-mailadres sds@ecover.com

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Niet van toepassing

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Het product bevat volgende ingrediënten: zie verpakking

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Geen gevaren die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

_____________________________________________________________________________________________

Houdt vermoedelijk geen risico in voor brand/explosie in normale omstandigheden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Draag bij intensief opruimen van accidenteel vrijgekomen product aangepaste beschermingskledij.
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Bedrijfsnaam
ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle Belgium
Phone: +32 (0)3 309 2500
Fax: +32 (0)3 311 7270

Verantwoordelijke voor marktintroductie
Zie bedrijfsnaam



_____________________________________________________________________________________________

Handzeep lavendel Datum van herziening
21-apr-2015

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand Vloeistof

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Geen decompositie bij correct gebruik en opslag.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Dit product is veilig voor cosmetisch gebruik zoals aangetoond in het cosmetische dossier.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Dit product bevat geen persistente grondstoffen
Dit product bevat geen bioaccumuleerbare grondstoffen.
Dit preparaat bevat geen stof die als persistent, bioaccumulerend of toxisch (PBT) beschouwd wordt
Dit preparaat bevat geen stof die als zeer persistent of zeer bioaccumulerend (zPzB) beschouwd wordt
Dit product bevat geen PCM of nitromusk parfumcomponenten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Verwijdering moet plaatsvinden in overstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

NIET GEREGULEERD

RUBRIEK 15: Regelgeving

zie verpakking

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerking bij revisie
Eerste versie van dit VIB in dit nieuwe formaat.

Disclaimer
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct
op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik,
verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of
kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn
voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

Einde van het veiligheidsinformatieblad

_____________________________________________________________________________________________

Geur Lavendel
Kleur Wit
pH 5.25 VOS-gehalte (%) 0.3
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