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INFORMATIEDATABLAD 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 
Productnaam    Dreumex Special 
 
Bedrijfsnaam:    Dreumex B.V. 
Adres:     Dommelstraat 1, 5347 JK, Oss, Nederland 
Telefoonnummer:   +31 (0)412-406 506 
Faxnummer:    +31 (0)412-406 509 
E-mail:     mail@dreumex.com 
Website:    www.dreumex.com 
 
2. RISICO’S 
Classificatie:  Dit product voldoet aan de eisen van de Cosmetica Richtlijn  

1223/2009/EEC en is niet geclassificeerd volgens richtlijn 
1272/2008/EEC. 

Gevaren voor de mens:   Licht irriterend voor de ogen. 
   
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
Productbeschrijving:  Oplosmiddelvrije handreiniger. Bevat microkorrel.  
Informatie over bestanddelen: Informatie over de samenstelling is te vinden in de 

ingrediënten declaratie op de verpakking    
   
4. EERSTE HULPMAATREGELEN 
Contact met ogen:  Spoel onmiddellijk langdurig met zoveel mogelijk (lauw) water. 

Indien de irritatie aanhoudt een arts raadplegen. 
 
Inslikken:     Mond spoelen en arts waarschuwen. 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Het product is op waterbasis en niet brandbaar. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor vuur in de 
omgeving. Blusmiddelen moeten gebruikt worden die geschikt zijn voor vuur in de omgeving. 

 
6. MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT 
Gevaar voor slippen. Gemorst product onmiddellijk opruimen. 
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:  Zie rubriek 8. 
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te 

voorkomen. 
   
7. HANTERING EN OPSLAG 
Opslag:  Opslaan in een koele en droge omgeving. Beschermen tegen 

extreme temperaturen. 
Geschikte verpakking :    Moet worden bewaard in de originele verpakking. 
   
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING. 
Algemene maatregelen: De bij omgang met chemicaliën gebruikelijke 

voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 
Blootstellingsgrenswaarden:   Er is geen MAC-waarde voor dit product vastgesteld. 
Persoonlijke bescherming:   Bij normaal gebruik is beschermende kleding niet nodig. 
 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
Fysische toestand:   Pasteus 
Kleur:     Crème 
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Geur:     Citrus 
pH:     8 - 9 
Vlampunt    N.V.T. 
Viscositeit (bij 20°C):   Visceus 
Oplosbaarheid in water   Emulgeerbaar 
Vriespunt/traject:   + 0°C 
   
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Stabiliteit:     Het product is stabiel onder normale omstandigheden. 
   
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Het product voldoet aan alle eisen van EG Richtlijn 1223/2009/EEC. 
   
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Er is geen ecotoxologisch onderzoek gedaan op dit product. 
 
Ecotoxologiteit:     Er is geen ecotoxologische informatie beschikbaar. 
Persistentie - afbreekbaarheid:  Er zijn geen gegevens beschikbaar over de biologische 

afbreekbaarheid van dit product. 
Biologische afbreekbaarheid van gebruikte detergenten zijn 
conform Richtlijn 648/2004 (EC) betreffende detergenten. 

 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Verwijderen van verpakking: Gespoelde verpakking kan worden behandeld als normaal 

afval. 
 
Opmerking: Verwijdering met inachtneming van verplichte en wettelijke 

gemeentelijke, nationale of plaatselijke voorschriften, 
betreffende verwijdering van afval. 

   
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
UN Nr.:     Geen. 
RID/ADR, klasse opsommingscijfer: Niet als gevaarlijk ingedeeld voor het vervoer conform  

ADR/RID. 
Juiste verzendnaam:   Niet gereguleerd. 
Transportgevarenkaart:   Geen. 
 
15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 
Gemeentelijke voorschriften:   EG Cosmetische Richtlijn 1223/2009/EG en andere  
                                                                voorschriften. 
Verplichte waarschuwingen:   Niet van toepassing. 
Andere informatie:    Niet van toepassing. 

   
16. OVERIGE INFORMATIE 
De in dit document vermelde gegevens zijn opgesteld naar beste weten en kunnen op het moment 
van publicatie. Voor onjuistheden of onvolledigheid wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm, 
door te geven aan personeel/belanghebbenden. 
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