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1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT 
 

Productnaam:                                       URINEVANGERS (rood) 
Gebruik:                                                Microbiëele reiniger voor toiletten en toiletgroepen. 
Producent / leveranciers:                     Brunschwig Chemie B.V. 
                                                                Hexaanweg 2 
                                                                1041 AX Amsterdam 
                                                                Tel.: 020 – 6 11 31 33     Fax: 020 – 6 13 75 96 

 
2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

SAMENSTELLING              CAS-NUMMER                       PERCENTAGE 
 
Micro-organismen                    Niet beschikbaar                        < 10 % 
Lutensol TO 89                        24938-91-8b  *                           < 1 % 
Springmint K-1904                  84-66-2  *                                   < 1 % 
Sicovit Rouge Ci 16255           2611-82-7                                   < 1 % 
Bevat niet-pathogene bacterieculturen geclassifiseerd in klasse 1 conform EPA.  

 
3. GEVARENIDENTIFICATIE 

 
Conform de EG-Gevaarlijke Stoffen- en Gevaarlijke Preparatenrichtlijn is dit product niet als 
gevaarlijk ingedeeld. 

 
4.     EERSTE-HULPMATERIALEN 
 
         Inademing 
                       Symptomen/effecten :Geen typische symtomen en effecten bekend. 
                       Eerste hulp  : 
                       Advies aan arts  : 
         Huidcontact 
                       Symptomen/effecten : Geen typische symptomen en effecten bekend.   
                       Eerste hulp  : 
                       Advies aan arts  : 
         Oogcontact 
                        Symptomen/effecten : Geen typische symptomen en effecten bekend.  
                        Eerste hulp  : 
                        Advies aan arts  :  
         Inslikken  
                        Symptomen/effecten  : Irritatie aan ademhalingswegen en keel mogelijk. 
                        Eerste hulp  : Mond uitwassen; na inslikken geen braken opwekken. 
                        Advies aan arts  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        PRODUCTNAAM                                                                           Pagina 2 van 4 
        URINEVANGERS                                                                           Versie nummer : 2015/1 
 
 
 
5.   BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 
 
          Blusmiddelen 
                        Te gebruiken  : Poeder, schuim, water, kooldioxyde. 
                        Niet te gebruiken  : Niet bekend. 
          Blootstellingsrisico  : Geen blootstellingsrisico’s bekend.  
          Gevaarlijke verbrandings-/ 
               ontledingsproducten  : Geen gevaarlijke verbrandings- of ontledingsproducten bekend. 
          Beschermende middelen   : Draag in geval van onvoldoende ventilatie                 
                                                                         ademhalingsbescherming. 
 
6.   MAATREGELEN BIJ HET ONGEWILD VRIJKOMEN 
          
         Persoonlijke  

     voorzorgsmaatregelen  : Voor persoonlijke bescherming: zie Rubriek 8. 
  Milieuvoorzorgsmaatregelen  : Geen. 
  Reinigingsmethode  : Zie Rubriek 13. 
 

7.  HANTERING EN OPSLAG 
 

 Hantering  : Geen bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist. 
 Opslag  : Geen specifieke aanbevelingen.  
 Specifieke toepassingen  : 
 Andere informatie  : Om kwaliteitsredenen product vorstvrij bewaren. 
 

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 

Grenswaarde blootstelling  : Blootstellingsgrenswaarden voor dit product zijn niet bekend. 
Maatregelen ter beheersing 
    van blootstelling  : De normale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van  
                                                                  reinigingsmiddelen dienen in acht te worden genomen. 
 
Persoonlijke bescherming   
            Huid en lichaam  : Geen. 
            Ademhaling  : Geen. 
            Handen  : Geen. 
            Ogen  : Geen.  
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9. FYSISCH- EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

Algemene informatie: 
              Voorkomen  : Rode vloeistof. 
              Geur  : Mint. 
 
Belangrijke informatie met betrekkening tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu. 
 
PH-waarde : 6,5 – 7           Explosieve eigenschappen : Niet van toepassing. 
Alkaliniteit/aciditeit : Onbepaald.    Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing. 
Kookpunt/-traject (°C) :                       Viscositeit   :< 100 mPas (T=20°C) 
Smeltpunt/-traject (°C) :                       Dampdruk   : 
(Vul)dichtheid (kg/m³) :                 Oplosbaarheid in water  : Volledig 
Vlampunt (°C)     Oplosbaarheid in andere 
Ontvlambaarheid : Niet        oplosmiddelen  : Niet bekend 
Ontledingstemperatuur :                 Verdelingscoëfficient     
                                                                                     n-octanol/water  : 
                                                                                Relatieve dampdicht                                                                        
                                                                                    (lucht= 1)   : 
 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

Volg in ieder geval de gebruiksaanwijzing van het product. 
 
             Stabiliteit  : Stabiel onder normale omstandigheden. 
             Te vermijden 
                  omstandigheden    :Blootstelling aan direct zonlicht.    
             Te vermijden 
                  materialen             : Oxiderende agentia.   
             Gevaarlijke ontle- 
                  dingsproducten     : Niet van toepassing.  
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

Op grond van de ter beschikkingstaande gegevens wordt dit product als veilig ingedeeld en 
zal het over het algemeen niet tot irritatie(s) leiden.  
 

12. MILIEU – INFORMATIE 
 

Dit product voldoet aan de normen die de wet voor de biologische afbreekbaarheid van 
oppervlakte-actieve stoffen vereist.  
 
. 
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13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

Controleer zelf de consequenties van nationale en/of lokale regelgeving voor dit product. 
 
                     Product  : Geen speciale aanbevelingen. 
                     Verpakking : Geen speciale aanbevelingen.    

        
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 
 
 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 
                      Chemische identiteit : Urinevangers 
                      Bijlage I-nummer  : 
                      Basis van de indeling : 
                      Symbo(o)l(en)  : Geen. 
                      Bijzondere gevaren  : Geen. 
                      Veiligheidsaanbevelingen : Geen.  
 
16. OVERIGE INFORMATIE 
 

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 
genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden 
gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn 
gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons 
herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde 
voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet 
en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit 
veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan  
personeel/belanghebbenden.  
 
Rubriek 2 : Betreft: Anionisch wasactieve stof TO 89: 
                                   Dit is een algemeen CAS-nummer. Voor noodgevallen is het exacte CAS-nummer 
                                   op te vragen bij de producent.  
 
                                   Betreft: Geurstof K-1904: 
                                   Dit is het CAS-nummer met het hoogste percentage in het concentraat. 
                                   Voor noodgevallen zijn alle CAS-nummers op te vragen bij de producent.  
 
 

         
 


