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SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming  
1.1. Productidentificatie 
Productnaam Toilet Seat Cleaner Spray 

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden toepassingen 
Productgebruik [SU22] Professionele toepassingen: Openbare omgevingen (administratie, onderwijs, 

entertainment, services, vakmensen); [PC35] Was- en reinigingsproducten (inclusief producten 
op solventbasis); 

1.3. Informatie over de leverancier van het veiligheidsinformatieblad 

Bedrijf Rubbermaid Commercial Products LLC 
Adres Newell Rubbermaid Europe Sàrl 

 Chemin de Blandonnet 10 
 CH-1214 Vernier / Genève / Zwitserland 
Internet www.rubbermaid.eu/contact 
Telefoon +44 (0)8705 686 824 
Fax +44 (0)2030 279 352 
E-mail sds.CommercialProducts@newellco.com 

Plaatselijke leverancier  

Bedrijfsadres Newell Poland Services Sp. z o. o. 
2 Ul. Wybickiego 
Manieczki 
Brodnica 
63-112 
Polen 

Internet www.rubbermaid.eu/contact 

Telefoon +44 (0)8705 686 824 

Fax +44 (0)2030 279 352 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

+44 (0)8705 686 824 
Maandag tot vrijdag (8.30 - 17.00 uur) 

Gebruiksdoel 
 Vulling zonder druk voor het schoonmaken van toiletbrillen en handgrepen. 
 

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Classificatie van de stof of mengsel 
2.1.1. Classificatie - 
1999/45/ЕG [DPD] 

R10 
Symbolen: 

Belangrijkste gevaren Ontvlambaar. 

2.2. Etiketonderdelen 

Risicozinnen R10 - Ontvlambaar. 

Veiligheidszin S2 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

  

http://www.rubbermaid.eu/contact
mailto:sds.CommercialProducts@newellco.com
http://www.rubbermaid.eu/contact
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2.2. Etiketonderdelen 
 S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 
Verdere informatie 
Classificatiesysteem Voor mengsels is de classificatie in overeenstemming met verordening (EG) 1999/45. De 

classificatie is in overeenstemming met de huidige EG-lijsten. Deze wordt echter uitgebreid met 
informatie uit vakliteratuur en met informatie verstrekt door leveranciers. 

 

SECTIE 3: Samenstelling van/informatie over de bestanddelen 
3.2. Mengsels 
67/548/EEG / 1999/45/EG 
Chemische naam Indexnr. CAS-nr. EG-nr. REACH 

Registratienummer 
Conc. 
(%w/w) 

Classificatie 

Ethanol 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6  30-40% F; R11 
Isopropanol (Propan-2-ol) 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7  1-10% F; R11 Xi; R36 

R67 
PEG-40 Gehydrogeneerde 
ricinusolie 

 61788-85-0   < 1%  

Isotridecanol ethoxylaat  69011-36-5   < 1% Xn; R22 Xi; R41 
 

Verdere informatie 
 Verordening (EU) 453/2010 - Stoffen in overeenstemming met verordening (EG) 1272/2008. 

Ethanol - Ontvlambare vloeistof 2: H225; GHS02;. 
Isopropanol - Ontvlambare vloeistof 2: H225; Oogirritatie 2: H319; STOT SE 3: H336; 
GHS02; GHS07;. PEG-40 Gehydrogeneerde ricinusolie - Geen classificatie. 
Isotridecanol ethoxylaat - Acute toxiciteit 4: H302; Oogbeschadiging 1: H318; GHS05; GHS07;. 

Aanvullende informatie: De volledige tekst voor alle risicozinnen die vermeld worden in deze sectie, wordt weergegeven 
in sectie 16. 

Omschrijving Mengsel van water, milde oppervlakteactieve stoffen en alcohol. 
 

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Omschrijving van eerstehulpmaatregelen 
Inademing Breng de blootgestelde persoon naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien irritatie 

of symptomen aanhouden. 
Oogcontact Onmiddellijk spoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden open 

gehouden worden. Raadpleeg een arts indien irritatie of symptomen aanhouden. 
Huidcontact Verwijder de verontreinigde kleding. Was alle verontreinigde kleding alvorens deze opnieuw te 

gebruiken. Direct afspoelen met voldoende water en zeep. Raadpleeg een arts indien irritatie of 
symptomen aanhouden. 

Inname Het is onwaarschijnlijk dat dit zich zal voordoen wanneer de gebruiksaanwijzingen worden 
gevolgd. 

4.2. De meest belangrijke symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 
Oogcontact Kan oogirritatie veroorzaken. 

4.3. Indicatie van eventuele onmiddellijk vereiste medische hulp en speciale behandeling 
Oogcontact Raadpleeg een arts. 
 

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
 Koolstofdioxide (CO2). Poederblusser. Alcoholbestendig schuim. Gebruik GEEN waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel 
 Bij brand kunnen er koolstofoxiden gevormd worden. 

5.3. Advies voor de brandweer 
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming. 
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SECTIE 6: Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende kleding en noodprocedures 
 Zorg dat de werkruimte voldoende is geventileerd. Verwijder alle mogelijke ontstekingsbronnen. 

Draag geschikte beschermende kleding. 
6.2. Milieumaatregelen 
 Niet wegspoelen in oppervlaktewater. Indien veilig, voorkom verder morsen. Zorg dat het product 

de ondergrond niet verontreinigt. 
6.3. Methoden en uitrusting voor inperking en opruiming 
 Geen speciale voorzorgsmaatregelen, behalve dat er opgelet moet worden bij morsen omdat 

vloeren dan glad worden. Zorg voor voldoende ventilatie. Neem vloeibare bestanddelen op met 
bindmiddel (zand, bergmeel, zuurbinder, universele bindmiddelen, zaagsel). 

 

SECTIE 7: Hantering en opslag 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering 
 Vermijd oogcontact. Zorg dat de werkruimte voldoende is geventileerd. 
7.2. Omstandigheden voor een veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit 
 Houd containers goed gesloten.  

Niet bewaren in de buurt van sterke zuren. 
Niet bewaren in de buurt van sterke oxidatiemiddelen. 
Bewaren in een koele, droge omgeving. Bewaren bij temperaturen boven 5 °C. 
Bewaren bij temperaturen onder 30 °C. 
Uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht. 
Neem officiële verordeningen in acht voor het opslaan van brandbare verpakkingen. 
Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. 
Niet openen met geweld of in het vuur werpen, ook niet na gebruik. 
Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. 

 

SECTIE 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Technische maatregelen 

 
8.1.1. Grenswaarden voor blootstelling 
 

Ethanol WEL 8-hr limiet ppm: 1000 
WEL 15 min limiet ppm: - 

WEL 8-hr limiet mg/m3: 1920 
WEL 15 min limiet mg/m3: - 

Isopropanol (Propan-2-ol) WEL 8-hr limiet ppm: 400 
WEL 15 min limiet ppm: 500 

WEL 8-hr limiet mg/m3: 999 
WEL 15 min limiet mg/m3: 1250 

 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
8.2.1. Juiste technische 
maatregelen 

Het product bevat geen relevante hoeveelheden materialen met kritieke waarden die op de 
werkplek bijgehouden moeten worden. 

8.2.2. Persoonlijke 
beschermingsmaatregelen 

Niet vereist wanneer de gebruiksaanwijzingen gevolgd worden. 

Oog-/gezichtsbescherming Niet vereist wanneer de gebruiksaanwijzingen gevolgd worden. Vermijd oogcontact. 

Huidbescherming - 
Handbescherming 

Niet vereist wanneer de gebruiksaanwijzingen gevolgd worden. Handen wassen na gebruik van 
het product. 

Bescherming van de 
luchtwegen 

Niet vereist wanneer de gebruiksaanwijzingen gevolgd worden. 
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SECTIE 9: Fysieke en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over de fundamentele fysieke en chemische eigenschappen 

Toestand Vloeibaar 
Kleur Helder 
Geur Alcoholisch 

pH 6,0 - 8,0 
Kookpunt > 78 °C 
Vlampunt 24 °C 

Dampspanning 3.6 kPa 20 °C 
Relatieve dichtheid 0,941 - 0,951 

Zelfontbrandingstemperatuur > 370 °C 
Viscositeit 11 seconden 

 

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
 Stabiel onder normale omstandigheden. 
10.2. Chemische stabiliteit 
 Zal niet afbreken indien opgeslagen en gebruikt zoals aanbevolen. 
10.3. Mogelijkheid tot gevaarlijke reacties 
 Sterke zuren. Sterke oxidatiemiddelen. 
10.4. Te vermijden omstandigheden 
 NIET laten bevriezen.  

Direct zonlicht. 
Hitte, vonken en open vlammen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
 Bij brand kunnen er koolstofoxiden gevormd worden. 
 

SECTIE 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Overgevoeligheid van de 
luchtwegen of huid 

Irritatie is mogelijk. 

11.1.4. Toxicologische informatie 
 

Ethanol Oraal rat LD50: 6200 - 17800 
mg/kg 

 

Isopropanol Inademing rat LC50/4 h: > 20 mg/l 
Dermaal konijn LD50: > 5000 mg/kg 

Oraal rat LD50: > 5000 mg/kg 

Toilet Seat Cleaner Spray Oraal rat LD50: 16000 mg/kg  
 

 Geen gegevens beschikbaar over dit product. 
 

SECTIE 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
 

Ethanol Algen IC50/72h: 5000 mg/l Vis LC50/96h: 11400 mg/l 
Toilet Seat Cleaner Spray Vis LC50/96h: 1225,0000 mg/l  

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
12.3. Mogelijke bioaccumulatie 
 Vertoont geen bioaccumulatie. 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 Geen gegevens beschikbaar over dit product. 
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12.6. Andere bijwerkingen 
 Geen gegevens beschikbaar. 
Meer informatie 
 Het onverdunde product of grote hoeveelheden mogen niet terechtkomen in grondwater, 

waterlichamen of de riolering. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet/voldoen 
aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in verordening (EG) nr. 648/2004 
over reinigingsmiddelen. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering zijn beschikbaar 
voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld 
na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van reinigingsmiddelen. 

 

SECTIE 13: Instructies voor verwijdering 
Algemene informatie 
 Verwijderen in overeenstemming met alle plaatselijke en nationale voorschriften. 
Verwijdering van verpakkingen 
 Verpakkingen kunnen worden gerecycleerd indien in overeenstemming met de plaatselijke en 

nationale regelgeving. 
 

SECTIE 14: Transportinformatie 
Gevarenpictogrammen 
  

14.1. UN-nummer 
 UN1170 
14.2. Officiële UN-vervoersnaam 
 ETHANOLOPLOSSING 
14.3. Transportgevarenklasse(n) 
ADR/RID 3 
Bijkomend gevaar 
IMDG 

3 
- 

Bijkomend gevaar 
IATA 
Bijkomend gevaar 

- 
3 
- 

14.4. Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep III 

14.5. Milieugevaren 
Milieugevaren Geen 
Mariene verontreiniging Geen 
ADR/RID 
Gevarenidentificatie 30 
Tunnelcategorie (D/E) 
IMDG 
EmS-code F-E S-D 
IATA 
Verpakkingsinstructie (vracht) 366 
Maximale hoeveelheid 220 l 
Verpakkingsinstructie 
(passagier) 

355 
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IATA 
Maximale hoeveelheid 60 l 
Verdere informatie 
Opmerkingen ADR - Goederen zijn geclassificeerd als "Beperkte hoeveelheden" en zijn daarom 

vrijgesteld van ADR- regelgevingen. Controleer de plaatselijke wetgeving voor 
binnenlands vervoer. 

Opmerkingen IMDG - Goederen zijn geclassificeerd als "Beperkte hoeveelheden" en zijn daarom vrijgesteld van 
IMDG- regelgevingen. Controleer de plaatselijke regelgeving voor binnenlands vervoer. 

Opmerkingen "Beperkte hoeveelheid". 
 

SECTIE 15: Wettelijk verplichte informatie 
15.1. Specifieke regel-/wetgeving voor de stof of het mengsel op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu 

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet/voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in 
verordening (EG) nr. 648/2004 over reinigingsmiddelen. Gegevens ter ondersteuning van deze 
bewering zijn beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en zullen aan hen 
beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van 
reinigingsmiddelen. 

Verdere informatie 
 VERORDENING (EU) nr. 453/2010 van 20 mei 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 

1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, evaluatie, autorisatie 
en beperking van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor 
chemische stoffen, tot wijziging van richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van verordening (EEG) 
nr. 793/93 en verordening (EG) nr. 1488/94, alsmede richtlijn 76/769/EEG en de richtlijnen 
91/155/EEC, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG. 
 
VERORDENING (EG) nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 18 december 2006 inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot 
wijziging van richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 en 
verordening (EG) nr. 1488/94, alsmede richtlijn 76/769/EEG en de richtlijnen 91/155/EEc, 
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG. 

 

SECTIE 16: Andere informatie 
Andere informatie 
Revisie Dit document verschilt van de vorige versie op de volgende 

gebieden: 2 - Classificatiesysteem. 
Tekst van risicozinnen in sectie 
3 

R11 - Licht ontvlambaar.  
R22 - Schadelijk bij inslikken.  
R36 - Irriterend voor de ogen. 
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. 
R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

Algemene informatie 
 Aanvullende informatie in overeenstemming met verordening (EG) 

1272/2008. H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H302 - Schadelijk bij inslikken. 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

Verdere informatie 
 De informatie voorzien in dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor een 

veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is correct volgens onze 
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kennis en overtuiging ten tijde van publicatie, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid van 
het document. Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt 
mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in enig ander proces. 
*. 

Informerende afdeling Technische Diensten. 
 


