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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : FRESH CUP YELLOW DEEP-CLEAN 

Producttype : Detergentia 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Beroepsmatig gebrui 

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsproduct 

Afwasmiddel voor vaatwassers 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 88 755 80 00 Uitsluitend bestemd 

om professionele 

hulpverleners te 

informeren bij acute 

vergiftigingen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Volledige tekst van gevaarsindelingen , H- en EUH zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. 

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 

P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in 

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

EUH zinnen : EUH208 - Bevat 1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-dimethyl-, kokosnoten-

N-acylderivaten, hydroxiden, inwendige zouten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Geen enkele bekend. 

 

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen ≥ 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII 

 

Component 

Azijnzuur, (ethyleendinitrilo)tetra-, tetranatriumzout, 

dihydraat (10378-23-1) 

Deze stofl voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stofl voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Tetrakaliumpyrofosfaat (7320-34-5) PBT : Niet van toepassing (anorganische stoff) 

vPvB : Niet van toepassing (anorganische stoff) 

1-methoxypropaan-2-ol (107-98-2) Deze stofl voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stofl voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Propaan-2-ol (67-63-0) Deze stofl voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stofl voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Kaliumhydroxide (1310-58-3) PBT : Niet van toepassing (anorganische stoff) 

zPzB : Niet van toepassing (anorganische stoff) 

1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-

dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, 

inwendige zouten (61789-40-0) 

Deze stofl voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stofl voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Methanol (67-56-1) Deze stofl voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stofl voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

 

Voor zover ons bekend, het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de 

criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of 

hoger is dan 0,1 %. 
 

Component 

Azijnzuur, (ethyleendinitrilo)tetra-, tetranatriumzout, 

dihydraat(10378-23-1) 

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

Tetrakaliumpyrofosfaat(7320-34-5) De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

1-methoxypropaan-2-ol(107-98-2) De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 
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Component 

Propaan-2-ol(67-63-0) De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

Kaliumhydroxide(1310-58-3) De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-

dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, 

inwendige zouten(61789-40-0) 

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

Methanol(67-56-1) De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

Azijnzuur, (ethyleendinitrilo)tetra-, tetranatriumzout, 

dihydraat 

CAS-Nr: 10378-23-1 

EG-Nr: 600-485-4 

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Tetrakaliumpyrofosfaat CAS-Nr: 7320-34-5 

EG-Nr: 230-785-7 

REACH-nr: 01-2119489369-

18 

1 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

1-methoxypropaan-2-ol 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (NL); stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt 

CAS-Nr: 107-98-2 

EG-Nr: 203-539-1 

EU Identificatie-Nr: 603-064-

00-3 

REACH-nr: 01-2119457435-

35 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

Propaan-2-ol CAS-Nr: 67-63-0 

EG-Nr: 200-661-7 

EU Identificatie-Nr: 603-117-

00-0 

REACH-nr: 01-2119457558-

25 

1 – 5 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Kaliumhydroxide CAS-Nr: 1310-58-3 

EG-Nr: 215-181-3 

EU Identificatie-Nr: 019-002-

00-8 

REACH-nr: 01-2119487136-

33 

1 – 5 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=333 

mg/kg lichaamsgewicht) 

Skin Corr. 1A, H314 

Eye Dam. 1, H318 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-

dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, 

inwendige zouten 

CAS-Nr: 61789-40-0 

EG-Nr: 263-058-8 

REACH-nr: 01-2120770501-

61 

0,5 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Methanol 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (NL); stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt 

CAS-Nr: 67-56-1 

EG-Nr: 200-659-6 

EU Identificatie-Nr: 603-001-

00-X 

REACH-nr: 01-2119433307-

44 

0,1 – 0,5 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 3 (Oraal), H301 (ATE=100 

mg/kg) 

Acute Tox. 3 (Dermaal), H311 (ATE=300 

mg/kg) 

Acute Tox. 3 (Inhalatie), H331 (ATE=3 

mg/l/4u) 

STOT SE 1, H370 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

Kaliumhydroxide CAS-Nr: 1310-58-3 

EG-Nr: 215-181-3 

EU Identificatie-Nr: 019-002-

00-8 

REACH-nr: 01-2119487136-

33 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 

( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 

( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Methanol CAS-Nr: 67-56-1 

EG-Nr: 200-659-6 

EU Identificatie-Nr: 603-001-

00-X 

REACH-nr: 01-2119433307-

44 

( 3 ≤C < 10) STOT SE 2, H371 

( 10 ≤C < 100) STOT SE 1, H370 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. 

EHBO na inademing : De getroffen persoon uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht 

brengen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Alle verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken. Met zeepwater wassen. Bij huidirritatie: 

een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Uitspoelen met water, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden. Contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 

raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. De mond spoelen. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via 

de mond. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie van de huid. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Irritatie van de ogen. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Poeder ABC. Droog chemisch product. 

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO2). 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Evacueer de mensen uit de gevarenzone. Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er 

water op te versproeien. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Voorkom 

verspreiding van de blusvloeistoffen door deze in te dammen. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Let op: dit product kan de vloer zeer glad maken. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Vermijd contact met de ogen. Stop lekken, indien mogelijk zonder gevaar voor eigen 

veiligheid. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Verwijder alle ontstekingsbronnen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Ademhalingsbescherming. Zie voor 

nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. Geen grote hoeveelheden als zodanig in het milieu lozen. Het 

product niet in het riool of rivieren lozen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gemorste vloeistof absorberen met zand, aarde, vermiculiet (gehydrateerd magnesium-

ijzer-aluminium-silicaat). 

Reinigingsmethodes : De verontreinigde omgeving met grote hoeveelheden water reinigen. In een geëtiketteerde 

bak doen en voor een veilige afvalverwerking zorgen. 

Overige informatie : Verontreinigd materiaal bij een erkende afvalverwerker laten verwerken. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Vermijd contact met de huid, ogen of 

kleding. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vermijd de 

accumulatie van elektrostatische ladingen. Hanteren in overeenstemming met goede 

industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere 

blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of 

het werk te verlaten. 
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde 

ruimte. Buiten bereik van warmte houden. Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. 

Onverenigbare materialen : Sterke zuren. Oxiderende middelen. 

Opslagtemperatuur : 5 – 40 °C 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

1-methoxypropaan-2-ol (107-98-2) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam 1-Methoxypropanol-2 

IOEL TWA 375 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 100 ppm 

IOEL STEL 568 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 150 ppm 

Opmerking Skin 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 1-Methoxy-2-propanol 

TGG-8u (OEL TWA) 375 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) 563 mg/m³ 

Opmerking H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 

hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 

hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 

inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2022 
 

Methanol (67-56-1) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Methanol 

IOEL TWA 260 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 200 ppm 

Opmerking Skin 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methanol 

TGG-8u (OEL TWA) 133 mg/m³ 
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Methanol (67-56-1) 

Opmerking H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 

hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 

hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 

inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2022 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek 

waar mogelijk blootstelling plaatsvindt. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Vloeistofdichte veiligheidsbril (EN 166) 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Beschermende kleding. Veiligheidsschoeisel 

 

Bescherming handen: 

Beschermende handschoenen. De beschermende handschoenen die worden gebruikt, moeten voldoen aan de specificaties van Verordening 

2016/425 en de norm EN 374 die daaruit voortkomt. Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de fabrikant 

 

Bescherming handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Beschermende 

handschoenen 

Polyethyleen met lage 

dichtheid (LDPE) 

6 (> 480 minuten) 0.062 mm  EN ISO 374 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Indien er geschikte ventilatie is, is het dragen van een ademhalingsbescherming niet noodzakelijk 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
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Kleur : Geel. 

Voorkomen : Transparant. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Niet van toepassing 

Smeltpunt : Niet beschikbaar 

Vriespunt : Niet beschikbaar 

Kookpunt : 100 °C 

Ontvlambaarheid : Het product is niet ontvlambaar 

Ontploffingseigenschappen : niet explosief. 

Oxiderende eigenschappen : Volgens de EG-criteria niet-oxidatief. 

Explosiegrenzen : Niet van toepassing 

Laagste  explosiegrenswaarde : Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrenswaarde : Niet van toepassing 

Vlampunt : 61 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : 287 °C 

Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 

pH : 9,5 – 10,5 (1%) 

Viscositeit, kinematisch : Niet beschikbaar 

Oplosbaarheid : Water: Oplosbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Dampspanning : 2358 Pa (20°C) 

Dampdruk bij 50 °C : 12,42 kPa 

Dichtheid : Niet beschikbaar 

Relatieve dichtheid : 1,01 – 1,05 (20°C) 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet van toepassing 

Deeltjeskarakteristieken : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

VOC-gehalte : 3,4 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Warmte. Rechtstreeks zonlicht. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren. Oxidatieve stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Kaliumhydroxide 

LD50 oraal rat 333 mg/kg (literatuurgegevens) (OECD 425 methode) 
 

1-methoxypropaan-2-ol 

LD50 oraal rat 4016 mg/kg 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg Testmethode EU B.3 
 

Propaan-2-ol 

LD50 oraal rat 5840 mg/kg lichaamsgewicht (equivalent met of gelijk aan beleidsrichtsnoer OECD 401) 

LD50 dermaal konijn 16,4 ml/kg (equivalent met of gelijk aan beleidsrichtsnoer OECD 402) 

LC50 Inhalatie - Rat [ppm] > 10000 ppm (6 uren) (equivalent met of gelijk aan beleidsrichtsnoer OECD 403) 
 

1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, inwendige zouten 

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 401 methode) 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 402 methode) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: 9,5 – 10,5 (1%) 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: 9,5 – 10,5 (1%) 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende 

eigenschappen voor de gezondheid 

: Voor zover ons bekend, het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is 

opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 

of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is 

dan 0,1 %. 
> 

11.2.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

1-methoxypropaan-2-ol 

LC50 vissen 6812 mg/l/96u (Leuciscus idus) 

LC50 vissen 20800 mg/l/96u (Pimephales promelas) 

LC50 andere waterorganismen ≥ 1000 mg/l/96u (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 21100 mg/l/48 u (Daphnia magna) 
 

Propaan-2-ol 

LC50 vissen 9640 mg/l/96u (Pimephales promelas) (equivalent met of gelijk aan beleidsrichtsnoer 

OECD 203) 

EC50 Daphnia > 10000 mg/l/24u (Daphnia magna) (equivalent met of gelijk aan beleidsrichtsnoer OECD 

202) 
 

Methanol 

LC50 vissen 15400 mg/l/96u (Lepomis macrochirus) (EPA-660/3-75-009, 1975) 

EC50 Daphnia 18260 mg/l/96u (Daphnia magna) (OECD 202 methode) 

ErC50 algen 22000 mg/l/96u (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 methode) 
 

1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, inwendige zouten 

LC50 vissen 2 mg/l/96u (Danio rerio) (literatuurgegevens) 

EC50 Daphnia 6,4 mg/l/48 u (Daphnia magna (watervlo)) (literatuurgegevens) 

NOEC chronisch schaaldieren 0,9 mg/l/ 21 dagen (Daphnia magna) (OECD 202 methode) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

FRESH CUP YELLOW DEEP-CLEAN  

Persistentie en afbreekbaarheid De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische 

afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na 

een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

Azijnzuur, (ethyleendinitrilo)tetra-, tetranatriumzout, 

dihydraat (10378-23-1) 

Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Tetrakaliumpyrofosfaat (7320-34-5) PBT : Not applicable (inorganic substance) 

vPvB : Not applicable (inorganic substance) 
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Component 

1-methoxypropaan-2-ol (107-98-2) Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Propaan-2-ol (67-63-0) Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Kaliumhydroxide (1310-58-3) PBT : Niet van toepassing (anorganische stoff) 

zPzB : Niet van toepassing (anorganische stoff) 

1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-

dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, 

inwendige zouten (61789-40-0) 

Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Methanol (67-56-1) Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

Deze stof voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Schadelijke milieueffecten van die 

hormoonontregelende eigenschappen 

: Voor zover ons bekend, het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is 

opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 

of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is 

dan 0,1 %. 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Verwijderen conform de van toepassing zijnde lokale wetgeving. 

Aanvullende informatie : De verpakkingen volledig legen alvorens ze te verwijderen. Recycling of verwijdering 

conform de van kracht zijnde wetgeving. 

EURAL-code : 20 01 30 - niet onder 20 01 29 vallende detergenten 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet gereglementeerd 

 

Transport op open zee 

Niet gereglementeerd 

 

Luchttransport 

Niet gereglementeerd 

 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet gereglementeerd 

 

Spoorwegvervoer 

Niet gereglementeerd 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 

beperkingen en verboden 

: Conserveermiddel : 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione. 

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik) 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

REACH kandidaatlijst (SVHC) 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) 

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

Ozon-verordening (1005/2009) 

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 

2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. 

VOS-richtlijn (2004/42) 

VOC-gehalte : 3,4 % 

Verordening Wasmiddelen (648/2004) 

Etikettering van gehalten 

Component % 

EDTA en de zouten daarvan, Fosfaten, amfotere oppervlakteactieve stoffen <5% 

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) 

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 

betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 
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Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004) 

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de 

productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, 

hydroxiden, inwendige zouten is aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Methanol is aanwezig 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

ECHA European Chemicals Agency (Europees agentschap voor chemische stoffen) 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

 

Gegevensbronnen : Veiligheidsinformatieblad van de leveranciers. ECHA - European Chemicals Agency. 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 3 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 

EUH208 Bevat 1-Propanaminium, 3-Amino N-(carboxymethyl)N,N-dimethyl-, kokosnoten-N-acylderivaten, hydroxiden, 

inwendige zouten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H290 Kan bijtend zijn voor metalen. 

H301 Giftig bij inslikken. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H311 Giftig bij contact met de huid. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H331 Giftig bij inademing. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H370 Veroorzaakt schade aan organen. 

H371 Kan schade aan organen) veroorzaken. 

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, Categorie 1 

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

STOT SE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 1 

STOT SE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening 

(EG) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Berekeningsmethode 

Eye Irrit. 2 H319 Berekeningsmethode 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


