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Veiligheidsblad Bio-Septic + (PLUS) 

I - IDENTIFICATIE PRODUCT EN PRODUCENT 

Commerciële naam: Bio-Septic + (PLUS) 

Producent: Dutch Water Tech | Poortweg 1 | 4613 BW | Bergen op Zoom | KVK: 20166033 | 0164-

770 865 | info@dutchwatertech.nl 

II – CHEMISCHE AARD VAN HET PRODUCT 

Calciumcarbonaat van mariene oorsprong, poreuze vulkanische steen, Kalium-alumino-silicaten, 

oligo-elementen, gefixeerde saprofyten bacteriën (niet pathogeen). 

III – RISICO IDENTIFICATIE 

Geen gevaar. 

Zoals bij elk poedervorming product kunnen allergische reacties ontstaan bij aan stof 

gevoelige personen. 

IV –EERSTE HULPMAATREGELEN: 

Contact met de huid: Spoelen met water. 

Contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedige spoelen met water om het stof 

weg te wassen. 

Bij inademen: De neus snuiten en spoelen met water. Allergische personen raadplegen een arts. 

Bij inslikken : Doorspoelen met water. 

V -BRANDBAARHEID EN EXPLOSIERISICO : 

Blusmiddel : Water, zwak ontvlambaar. 

Bijzondere beveiligingsmaatregelen bij brandbestrijding: Zonder gevaar 

Bijzondere ontbrandings- of explosierisico’s: Geen 

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen 

VI – MAATREGELEN BIJ LEKKAGE OF ACCIDENTEEL STORTEN: 

Individuele : Allergische personen wordt het dragen van een stofmasker aangeraden. 

Milieuvoorzorgen : Helemaal niet toxisch, spoelen met water. 

Reinigingsmethode : Helemaal niet toxisch, spoelen met water. 

 

VII – BEHANDELING EN STOCKAGE: 

Behandeling : 
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Bijzondere beveiligingsmaatregelen bij brandbestrijding: Zonder gevaar 

Bijzondere ontbrandings- of explosierisico’s: Geen 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen 

Behandelingsvoorzorgen: Behandel de producten met handschoenen, voorschoot 

(facultatief ), stofmasker en bril aan. 

Stockage : 

Voorzorgen bij het stockeren : Geen risico, sterk gevoelig voor vocht en temperatuur > 40°C 

VIII – CONTROLE BIJ BLOOTSTELLING / INDIVIDUELE BEVEILIGING: 

Maatregelen van technische aard die toelaten de blootstelling te verminderen : Geen 

Individuele beveiligingsuitrusting: 

Luchtwegen: Masker voor allergische personen 

Handen: Handschoenen 

Ogen: Veiligheidsbril 

Huid: Overall of voorschoot 

Veiligheidsmaatregelen: In alle gevallen spoelen met water. 

IX –FYSISCHE en CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN: : 

Fysisch voorkomen :Poeder 

Granulometrie: 50 - 160 μ 

PH : 8 – 8.2 

Volumetrische massa : 1.1 – 1.2 

Oplosbaarheid : Niet oplosbaar in water 
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X – STABILITEID EN REACTIVITEIT: 

Stabiliteit : 

Twee jaar, beschermd tegen vocht en temperatuur > 40°C 

Gevaarlijke reacties: Geen gevaar voor eigen reactie of in contact met water. 

Te vermijden omstandigheden: Bij opslag, vermijden van vocht en temperatuur > 40°C. 

Te vermijden materialen: Geen 

Gevaarlijke ontbindingsproducten: Geen. 

XI – TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: 

Gezondheidsbedreigende effecten bij contact: Geen 

Acute toxiciteit voor de mens : Geen 

Acute toxiciteit voor de dieren : Geen 

Acute toxiciteit voor planten en andere levensvormen : Geen. 

XII – ECOLOGISCHE NOTA: 

De producten zijn ontworpen om het milieu te assisteren, ze zullen er geen schade aanbrengen; het 

blijft niettemin steeds aangeraden de raadgevingen en technische aanbevelingen van onze 

technische dienst op te volgen. 

XIII -BESCHOUWINGEN OVER ELIMINATIE : 

Eliminatie van restafval van producten: 

Men dient zich hier te richten naar de plaatselijke wetgeving voor wat betreft eliminatie van macro – 

elementen. 

Eliminatie van vervuilde verpakking: Slaat enkel op de plastic verpakkingen. 

XIV – NOTA BETREFFENDE TRANSPORT: 

Internationale reglementering: 

Niet schadelijke biologische producten, geen bijzondere maatregelen vereist voor het transport (te 

land, op de rivieren, ter zee of in de lucht). Als evidente voorzorgsmaatregel zal men contact met de 

producten vermijden. 

XV - REGLEMENTAIRE NOTA: 

HS code : 35071000 00R 

XVI – OPMERKING: 

Deze fiche vervolledigt de gebruiksaanwijzing maar vervangt ze niet. De informatie, 

die ze bevat, steunt op onze kennis van het product op datum van december 2010. 

Alle inlichtingen zijn te goeder trouw gegeven. Men dient echter de aandacht te vestigen van de 

gebruiker op eventuele risico’s wanneer het product voor een ander doel wordt aangewend dan dat 

waarvoor het is ontworpen. 
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