X-Clean
Reinigende pasteuze zeep
Veiligheidsinformatieblad
Versie: 10.02.2016

Productidentificatie
Handelsnaam:

Argos Oil X-Clean

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen gebruik
Hand zeep
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
GP Groot Brandstoffen- en Oliehandel B.V.
B.V.Vennewatersweg 2B,
1852 PT Heiloo
T 088-472 03 00
F 072-531 13 99
E info@gpgroot.nl

Van Kessel Olie
Milheesestraat 19
5763 AD Milheeze
T 0492-34 12 21
F 0492-34 36 64
E verkoop@vankesselolie.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88
Volgens het Europese recht, zijn cosmetische producten vrijgesteld van de verplichtingen van de etikettering in
het kader van de wetgeving inzake chemische stoffen en van de indiening van veiligheidsinformatiebladen (VIB,
MSDS). Op Europees niveau - zoals reeds in eerdere wetgeving inzake chemische stoffen – zijn cosmetische
producten vrijgesteld van de bepalingen van veiligheidsinformatiebladen overeenkomstig artikel 2.6.b van de
REACH-verordening.

GROUP DATASHEET
Reiniging van de huid producten, pasteuze, met of zonder schuurmiddelen.
Informatie nooit doorgeven van deze groep data sheet alleen, maar altijd samen met de bijbehorende
algemene product informatie.
1. Identificatie van het product
Pasteuze-achtige solide, licht gekleurde waterige oppervlakte-actieve zeep voor de reiniging van de huid met
schuurmiddelen.
2. Identificatie van de gevaren
Mits goed gebruikt, is het product veilig en aanvaardbaar in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
(artikel 2 van de EG Cosmetica Richtlijn). De volgende informatie geldt voor onbedoelde misbruik of ongevallen.
3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen
Maximaal 30% oppervlakte actieve stoffen, maximum 25% natuurlijk of kunststof schuurmiddel, ten hoogste
10% andere stoffen (bijvoorbeeld lipiden enhancers, opacifieermiddelen en paarlemoer middelen), maximaal
5% polymeren en verdikkingsmiddelen, maximaal 5% extra voorzichtige stoffen (bijvoorbeeld vitamines,
aminozuren , hydraterende stoffen, plantenextracten), maximaal 1% complexvormers, maximaal 1% parfum
oliën, maximaal 1% conserveermiddelen, maximaal 1% antimicrobiële middelen, maximaal 0,1% kleurstoffen,
toegevoegd water maximaal 100%.

4. Eerste hulp maatregelen
Maatregelen in het geval van:
- Onbedoeld contact met de ogen: grondig met veel lauw water onmiddellijk spoelen; als de irritatie aanhoudt,
raadpleeg dan oogarts als voorzorgsmaatregel.
- Onbedoelde inname van grote hoeveelheden: niet laten braken. Mond spoelen en drink ongeveer een glas
water. Zo nodig raadpleeg Vergiftigingen Informatie Centrum of arts. In het geval van baby's / kinderen altijd
het Vergiftigingen Informatie Centrum of arts informeren als voorzorgsmaatregel.
- Hinder bij contact van onverdunde product van de huid: onmiddellijk wassen met water. Als de huidirritatie
voortduurt, een arts raadplegen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Alle gebruikelijke blusmiddelen zijn geschikt.
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen; verwijdering overwegingen
In geval van morsen / lekkage: dweilen met doeken en met water. Spoel geïmpregneerd materiaal met water
of voer deze af in overeenstemming met het afvalbeheer richtlijnen van de gemeente. In voorkomend geval,
draag geschikte beschermende handschoenen.
Verpakking moet worden gerecycled na resterende lediging; minimale product residuen kunnen worden
uitgespoeld. Gevulde, ongebruikte verpakkingen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de
afvalbeheer richtlijnen van de gemeente.
7. Hanteren en opslag
Moet worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Let op eventuele
waarschuwingen op de verpakking.
Contact met de ogen vermijden. In geval van veelvuldig professioneel gebruik van het product en de hoge
blootstelling van de huid, de huid preventief beschermen en wordt het gebruik van huidverzorgingsproducten
aanbevolen. Bewaren op een koele en droge plaats (kamer temperatuur).
8. Overige informatie
Raadpleeg de voorwaarden voor het gebruik en eventuele waarschuwingen op het product of verpakking.
Bij het raadplegen van een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum altijd de verpakking of het etiket en
eventueel bijsluiter beschikbaar houden.

Dit veiligheid informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 453/2010. Classificatie is
berekend overeenkomstig de Europese richtlijn 67/548/EWG, 1999/45/EC en verordening 1272/2008 met hun
respectievelijke amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of
van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of
een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaal geschiktheids- en veiligheidsstudie uit te voeren.

