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1.Productidentificatie 
 
Productnaam: Vlekkenspray 
 

2. Samenstelling 
 
Chemische samenstelling: 

- Glycoproteïne-complex van niet-pathogene micro-organismen, met een 
oppervlakteactief, niet-ionisch karakter 

- Gemixt met schoonmaakmiddelen die niet-ionisch en anionisch zijn 
 
Componenten die bijdragen aan gevaar: geen 

 
Componenten geclassificeerd als ‘gevaarlijk’: geen 

 

3.Gevaar identificatie 
 
Basisgevaren: 
Gespecificeerde risico’s: 
Stickermelding: geen 
 

4.Eerste hulp 
 

Algemene aanwijzing: in het geval van twijfel of aanhoudende pijn, neem contact op met de huisarts 
of Eerste Hulp-arts. Dwing een persoon die niet bij bewustzijn is om te drinken. 

 
In geval van aanraking van of contact met: 
HUID: Verwijder alle kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof, was de delen van de huid 
die in contact zijn gekomen met de vloeistof met water en zeep en spoel erna af met veel water. 
OGEN: Met veel water enkele minutenlang de ogen spoelen – houd hierbij de oogleden zover 
mogelijk open. Niet in de ogen wrijven. In het geval van pijn, gelieve een oogarts raadplegen. 

 
In geval van inademen: 
Dit vormt geen gevaar voor gezondheid. 
In geval van inname: 
Dwing de persoon niet over te geven, maar raadpleeg de huisarts of Eerste Hulp-arts. 

 
 
 



5. Maatregelen in geval van brand 
 
Specifieke risico’s: Niet van toepassing 
Blusmiddelen: Blusapparaat met CO₂, poeder of met water 
Beschermingsmiddelen: 
Voorzorgsmaatregelen: 

 

6. Maatregelen in geval van morsen 
 
Individuele bescherming: 
Omgevingsbescherming: Biologisch afbreekbaar 
Schoonmaakmethode: Na het opruimen en afnemen, wassen/spoelen met water 

 

7. Aanwijzingen en bewaarmethode 
Aanwijzingen: 
Vermijd contact met ogen. In het geval van contact met ogen, onmiddellijk wassen/spoelen met 
water. Niet innemen. Niet mixen met andere actieve middelen. 
Bewaarmethode: 
-Bewaar uitsluitend in originele en gesloten verpakking, in een goed geventileerde, vorstvrije ruimte.  
-NIET bewaren naast een hitte-/warmtebron en/of in direct zonlicht.  
-Bewaartijd: 3-5 jaar na aankoop. 
-BUITEN BEREIK HOUDEN VAN KINDEREN! 
Verpakking: Recyclebaar na omspoelen. 

 

8. Controle na blootstelling aan product / Individuele bescherming 
 

Veiligheidsbril  

Waterproof 
handschoenen* 

 

Beschermende kleding  

 

Ademhalingsmasker**  

Ventilatie op werkplek  

*) rubber of latex, aanbevolen 
**) in geval van sprays 
 
Hygiënemaatregelen: indien nodig, handen wassen na gebruik van product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. Fysisch-chemische eigenschappen 
 

Vorm Lichtblauwe vloeistof 

Kleur Indien verdund: transparant tot 
lichtblauw 

Geur Licht citroen 

pH-waarde In pure vorm: 8.2 (±0.5) 

 

Massa volume (bij 20° C) 1.020 ±0.002 

Oplosbaarheid in water Oplosbaar 

Viscositeit <400 cP 

Verdund: pH-waarde van oplossing bij 
1% 

7.1 ±0.5 

n.v.t. Niet van toepassing - n.v.b. Niet van belang - n.b. Niet beschikbaar  
 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Stabiliteit: Stabiel onder normale condities 
Incompetentie: Niet van belang 
 

11. Toxicologie 
 
Huidirritatie: Geen 
Oogirritatie: Lichte irritatie 
Inhalering: Sprays niet inhaleren 
Inname: Niet bepaald 

 

12. Ecologische informatie 
 
Product is bio-afbreekbaar. 
 

13. Wegwerpaanwijzing 
 
Product en verdunningen: Vermijd wegwerpen in natuurlijke omgevingen 
Verpakking:  voor het vernietigen van de verpakking, gelieve de geldende wettelijke voorschriften 
opvolgen.  
 

14. Transport: codering en classificering 
 
Classificering: dit product behoeft geen classificatie 

 

15. Wettelijke voorschriften 
 
CEE-etikettering: zoals voorgeschreven volgens richtlijn 1999/45/CE. Geen norm. 

 
  



16. Overige informatie 
 
Product bevat bio-oppervlakteactieve stoffen, een selectie van micro-organismen en aangepast in 
klasse I. Voorstel van classificatie van het EFB (European Federation of Biotechnology). 
 
Dit veiligheidsblad completeert de technische gebruiksgegevens, maar vervangt deze geenszins. De 
gedane waarnemingen zoals beschreven in dit document, zijn gebaseerd op onze productkennis, op 
aangegeven versie-datum. Zij worden in goed vertrouwen gegeven. Wij zijn van mening de gebruiker 
van het product te moeten waarschuwen voor de risico’s en gevolgen die ontstaan bij onjuist gebruik 
van het product of bij gebruik van het product met andere doelstellingen dan waar dit product voor is 
bedoeld. 
De gebruiker dient zich op de hoogte te stellen van de gebruiksvoorschriften en alle bijbehorende 
richtlijnen bij gebruik van het product. De gebruiker heeft enige en volledige verantwoordelijkheid om 
alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij ingebruikname van het product. 
 

 


