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antibacterieel 

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

1.1. Productidentificatiemiddel Handreinigingsgel - Handgel met eigenschappen 

Stof / mengsel mengsel 

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

Gebruik van het mengsel moet worden ontmoedigd Gebruik het product niet op een andere manier dan die waarbij 
worden gegeven in deel 1. 

1.3. Gegevens van de leverancier van het 
veiligheidsinformatieblad Distributeur 

Naam of handelsnaam BR Borowski Gąsowska sp.j. 
Adres Sandbox 2c/16, Łapy, 18-100 

Polen 
NIP PL9661942413 
Telefoon 85 715 10 94 

E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad 
Naam BR Borowski Gąsowska sp.j. 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
85 715 10 94 open van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 15.00 uur 

HOOFDSTUK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 
Mengsel dat niet als gevaarlijk is ingedeeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. De volledige 

tekst van alle classificaties en H-verklaringen staat in hoofdstuk 16. 

2.2. Etiketteringselementen 

 
er is geen 

2.3. Andere risico's 
Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT- of zPzB-stoffen overeenkomstig bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd. 

HOOFDSTUK 3: Samenstelling/informatie over de ingrediënten 
3.2. Mengsels 

Chemische kenmerken 
Een mengsel van de volgende stoffen en hulpstoffen. 
Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen met gespecificeerde maximaal toelaatbare 
concentraties in de werkatmosfeer 

 
Identificatienummers 

 
Naam van de stof Inhoud in 

% van het 
gewicht 

Indeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 

1272/2008 

 
Attenti
e, 
alstubli
eft. 

Index: 603-117-00-0 isopropanol 50-60 Flam. Liq. 2, H225 1 
CAS: 67-63-0   Oogirritatie. 2, H319  

EG: 200-661-7   STOT SE 3, H336  

Registratienummer:     

01-2119457558-25     

Opmerkingen 
1 Stof waarvoor in de Gemeenschap grenswaarden voor de blootstelling op de werkplek bestaan. De 

volledige tekst van alle classificaties en H-verklaringen staat in hoofdstuk 16. 
 

HOOFDSTUK 4: Eerste hulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 

Zorg voor je eigen veiligheid. Als u een medische aandoening heeft of als u twijfelt, breng dan uw arts op de hoogte en 
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 geef hem informatie uit dit veiligheidsinformatieblad. 
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 Bij binnenkomst in de luchtweg 
Stop de blootstelling onmiddellijk, breng het slachtoffer in de frisse lucht. 
In geval van contact met de huid 
Leg je vuile kleren neer. 
Als je in de ogen komt 
Spoel de ogen onmiddellijk met water, open de oogleden (zelfs met kracht); als het slachtoffer contactlenzen 
draagt, verwijder deze dan onmiddellijk. 
Indien ingeslikt 
Spoel je mond met schoon water. Zorg voor medische zorg in geval van kwalen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten van 
blootstelling bij inademing 
Ze zijn niet voorzien. 
In geval van contact met de huid 
Ze zijn niet voorzien. 
Als je in de ogen komt 
Ze zijn niet voorzien. 
Indien ingeslikt 
Ze zijn niet voorzien. 
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Symptomatische behandeling. 

HOOFDSTUK 5: Brandbestrijding 
5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Blusmiddelen aanpassen aan de brandomgeving. 
Ongeschikte blusmiddelen 
gebrek aan gegevens 

5.2. Bijzondere gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Tijdens een brand kunnen koolmonoxide en dioxide en andere giftige gassen worden geproduceerd. Inademing van 
gevaarlijke verbrandingsproducten (pyrolyse) kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. 

5.3. Informatie voor brandweerlieden 
Gebruik een zuurstofisolatieapparaat en een beschermend pak voor het hele lichaam. Onafhankelijk 
ademhalingsapparaat met chemisch bestendige handschoenen. 

 

HOOFDSTUK 6: Behandeling van onbedoeld vrijkomen in het milieu 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Volg de instructies in paragraaf 7 en 8. 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom vervuiling van de bodem en het binnendringen in het oppervlakte- of grondwater. 
6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging 

Was na het verwijderen van het product de verontreinigde zone met veel water. 
6.4. Verwijzingen naar andere rubrieken 

Zie paragraaf 7, 8 en 13. 

4.3. 
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 HOOFDSTUK 7: Behandeling en opslag van stoffen en mengsels 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor een veilig verloop 

Voorkom de vorming van gassen en dampen in concentraties die de maximaal toelaatbare concentraties voor de 
werkatmosfeer overschrijden. Draag arbeidsmiddelen overeenkomstig hoofdstuk 8. Neem de geldende veiligheids- en 
gezondheidswetten in acht. 
Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief informatie over eventuele incompatibiliteiten 
Bewaren in goed gesloten verpakkingen op een koele, droge en goed geventileerde plaats. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
geen gegevens 

AFDELING 8: Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 

Het mengsel bevat stoffen waarvoor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgesteld. 
 

Polen 
 
Naam van de stof 
(bestanddelen) 

 
Type 

Duur van 
de 
blootstelli
ng 

 
Waarde 

 
Noot 

 
Bron 

 
isopropanol (CAS: 67-63-0) 

NDS  900 mg/m³   
817/2014 

NDSP 
 1200 

nevel/m³ 
 

8.2. Blootstellingscontroles 
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Was uw handen grondig met water en zeep na het werk en voor een 
pauze om te eten en te rusten. 
Oog- of gezichtsbescherming 
Dat is niet nodig. 
Huidbescherming 
Gebruik beschermende handschoenen voor langdurig of herhaald gebruik. 
Ademhalingsbescherming 
Halfmasker met organisch dampfilter, eventueel een isolerend beademingsapparaat in geval van overschrijding van de 
stof of in een omgeving met verminderde ventilatie. 
Hittegevaar 
Geen gegevens. 
Beheersing van milieublootstelling 
Neem de gebruikelijke maatregelen ter bescherming van de werkomgeving in acht, zie paragraaf 6.2. 

HOOFDSTUK 9: Fysieke en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Verschijningsgel 
vloeibare fysieke conditie bij 20°C 

oranjegeel 
De karakteristieke geur 
Geurdrempel geen gegevens 
pH 7,2 (onverdund) 
Smelt-/vriestemperatuur geen gegevens beschikbaar 
Initieel kookpunt en kookbereik geen gegevens 
Flashpoint geen gegevens beschikbaar 
Koppelsnelheid geen gegevens 
Ontvlambaarheid (vast, gas) geen gegevens Boven-/ondergrens 
ontvlambaarheid of boven-/ondergrens 
explosieven 

brandbaarheidsgrens geen gegevens 
explosiegrens geen gegevens 

7.2. 
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 Dampdruk geen gegevens 
Paardichtheid geen gegevens 
Relatieve dichtheid geen gegevens 
Oplosbaarheid 

Oplosbaarheid in water Geen gegevens beschikbaar 
vetoplosbaarheid geen gegevens Verdelingscoëfficiënt: n-

octanol/water geen gegevens 
Zelfontbrandingstemperatuur geen gegevens beschikbaar 
Ontledingstemperatuur geen gegevens 
Viscositeit geen gegevens 
Explosieve eigenschappen geen gegevens 
Oxiderende eigenschappen geen gegevens beschikbaar 

9.2. Andere informatie 
dichtheid geen gegevens 
Vlampunt >60 °C 

 

AFDELING 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 

gebrek aan gegevens 
10.2. Chemische stabiliteit 

Onder normale omstandigheden is het product stabiel. 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Niet bekend. 
10.4. Te vermijden omstandigheden 

Het product is stabiel en breekt niet af bij normaal gebruik. Beschermen tegen vlammen, vonken, oververhitting en 
vorst. 

10.5. Incompatibele materialen 
Beschermen tegen sterke zuren en basen en tegen oxiderende stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij normaal gebruik ontstaan ze niet. Bij hoge temperaturen en tijdens een brand ontstaan gevaarlijke producten zoals 
koolmonoxide en kooldioxide. 

AFDELING 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Er zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar voor het mengsel. 
 

Acute toxiciteit 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de 

indelingscriteria. isopropanol 

 
 
 
 
 

Huidcorrosie/irritatie 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de 

indelingscriteria. isopropanol 

Blootstellingsroute Parameter Waarde Duur van de 
blootstelling Soorten Geslacht 

Over de weg LD₅₀ 5000 mg/kg  Rat  

Na het 
aanbrengen op 
d  h id 

LD₅₀ 12800 mg/kg  Konijn  

 

Blootstellingsroute Het resultaat Duur van de blootstelling Soorten Bron 

Ogen Lichtelijk geïrriteerd  Konijn 10 milligram 
Ogen Irriteert enorm  Konijn 100 milligram 
Leder Lichtelijk geïrriteerd  Konijn 500 milligram 
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Ernstig oogletsel/irritatie 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de 

indelingscriteria. isopropanol 

 
 
 
 

Ademhalings- of huidsensibilisatie 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

 
Kiemcelmutageniteit 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

 
Kankerverwekkend effect 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

 
Reproductieve toxiciteit 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

 
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling 
Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

 
Aspiratiegevaar 
Inademing van oplosmiddeldampen boven de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling kan leiden tot acute 
inhalatie-intoxicatie, afhankelijk van de concentratieniveaus en de blootstellingsduur. Op basis van de beschikbare 
gegevens voldoet het niet aan de classificatiecriteria. 

AFDELING 12: Milieu-informatie 
12.1. Toxiciteit 

 
Acute toxiciteit 
Mengselgegevens niet beschikbaar. 

isopropanol 

 
 
 

12.2. Duurzaamheid en afbreekbaarheid 
Geen gegevens. 

12.3. Bioaccumulatiecapaciteit 
 

isopropanol 

Parameter Waarde Duur van de 
blootstelling Soorten Milieu Omgevingste

mperatuur 
[°C] 

Log Pow 0,05     

Geen gegevens. 
12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen gegevens. 

Blootstellingsrou
te 

Het resultaat Duur van de 
blootstelling Soorten Bepaling van de 

waarde 
Bron 

Ogen Lichtelijk 
geïrriteerd 

24 uur Konijn Nominale 
concentratie 

100 
milligramm

 
 

Parameter Waarde Duur van de blootstelling Soorten Milieu 

LC₅₀ 1400000 µg/l 96 uur Vis  

LC₅₀ 1400000-195000000 
/l 

48 uur Schaaldieren Zout water 
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 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT- of zPzB-stoffen overeenkomstig bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd. 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen gegevens. 

 

AFDELING 13: Afvalverwerking 
13.1. Afvalverwijderingsmethoden 

Gevaar voor milieuvervuiling, voldoen aan de wet op de bescherming van het milieu. 2013, punt 21 over afval en 
uitvoeringsvoorschriften inzake afvalverwijdering. Volg de geldende voorschriften voor afvalverwijdering. Sla 
ongebruikte producten en vuile verpakkingen op in gesloten afvalverzamelbakken en lever ze af voor verwijdering aan 
een persoon die bevoegd is om het afval te verwijderen (gespecialiseerd bedrijf), die daartoe bevoegd is. Giet geen 
ongebruikt product in het riool. Niet weggooien met gemeentelijk afval. Lege verpakkingen kunnen energetisch 
worden gebruikt in een afvalverbrandingsinstallatie of worden ingezameld op een stortplaats met een geschikte 
classificatie.  Perfect gereinigde verpakkingen kunnen worden gerecycled. 
Afvalbeheervoorschriften 
Wet van 14 december 2012 betreffende afvalstoffen (Dz. U. van 8 januari 2013, punt 21). Regeling van de minister 
van Milieu van 9 december 2014 betreffende de afvalcatalogus (Staatsblad 2014, punt 1923). 

 

AFDELING 14: Transportinformatie 
14.1. VN-nummer (VN-nummer) 

Niet onderworpen aan ADR 
14.2. Eigenlijke UN-verzendingsnaam 

gebrek aan gegevens 
14.3. Transport gevarenklasse(n) 

gebrek aan gegevens 
14.4. Verpakkingsgroep 

gebrek aan gegevens 
14.5. Milieugevaren 

gebrek aan gegevens 
14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers 

Verwijzing in de paragrafen 4 tot en met 8. 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code 

gebrek aan gegevens 
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 AFDELING 15: Informatie over regelgeving 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuwetgeving voor de stof of het mengsel 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, 
zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de 
Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd. 
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen. 
Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. Verordening (EG) nr. 694/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.  ADR-
bepalingen De wet van 25 februari 2011 betreffende chemische stoffen en mengsels daarvan (Staatsblad nr. 63, punt 
322) ter vervanging van de bestaande wet van 11 januari 2001 betreffende chemische stoffen en preparaten 
(Staatsblad nr. 63, punt 322). PB 2009. Nr. 152, post 1222 en van 2010. Nr. 107, post 679 en nr. 182, post 1228). 
Regeling van de minister van Volksgezondheid van 20 april 2012 betreffende de etikettering van verpakkingen van 
gevaarlijke stoffen en mengsels en bepaalde mengsels (Dz. U. Nee, punt 445). Regeling van de minister van 
Volksgezondheid van 10 augustus 2012 betreffende de criteria en de wijze van indeling van chemische stoffen en 
mengsels daarvan (Dz. U. Nee, punt 1018). Wet van 25 februari 2011 betreffende chemische stoffen en mengsels 
daarvan (geconsolideerde tekst: Journal of Laws No..: Journal of Laws of 2018, punt 143).  Wet van 19 augustus 
2011 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen (Dz. U. Nr. 227, punt 1367, zoals gewijzigd). Wet van 14 
december 2012 betreffende afvalstoffen (Dz. U. van 8 januari 2013, punt 21). Wet van 13 juni 2013 betreffende het 
beheer van verpakkingen en verpakkingsafval (Dz. U. 2013, punt 888). Regeling van de minister van Milieu van 9 
december 2014 betreffende de afvalcatalogus (Dz. U. 2014, punt 1923). Regeling van de minister van Gezinszaken, 
Arbeid en Sociaal Beleid van 12 juni 2018 betreffende de maximaal toelaatbare concentraties en de intensiteit van de 
factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid in het arbeidsmilieu. 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 
geen gegevens 

AFDELING 16: Andere informatie 
Lijst van de in het veiligheidsinformatieblad gebruikte gevarenaanduidingen 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H319 Irriterend voor de ogen. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
Nadere informatie die belangrijk is voor de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid 
Het product mag niet voor andere dan de in punt 1 genoemde doeleinden worden gebruikt zonder de specifieke 
toestemming van de fabrikant/importeur. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle gerelateerde 
gezondheidsvoorschriften. 
Verklaring van de in het veiligheidsinformatieblad gebruikte afkortingen en acroniemen 
Europese ADR-overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 

weg 
BCF Bioconcentratiefactor 
CAS Chemical Abstracts Service 
CE₅₀ Concentratie van de stof waarbij 50 % van de bevolking wordt getroffen 
CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels 
DNEL Afgeleid niveau zonder verandering 
EINECS Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen Emissieplan voor 
gevaarlijke stoffen 
IATA International Air Carrier Association 
IBC International Code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk 

vervoeren 
IC₅₀ Concentratie die 50% remming veroorzaakt 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO 
IMDG Internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee INCI Internationale 
nomenclatuur van cosmetische ingrediënten 
ISO Internationale Organisatie voor Normalisatie 
IUPAC Internationale Unie van Zuivere en Toegepaste Chemie 
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 LC₅₀ Dodelijke concentratie van de stof waarbij naar verwachting 50 % van de bevolking zal sterven 
LD₅₀ Dodelijke dosis van de stof waarbij naar verwachting 50 % van de bevolking zal sterven 
LOAEC Laagste concentratie met schadelijke effecten als gevolg 
LOAEL Laagste dosis van vergiftiging onthulling 
log Kow Octanol-waterverdelingscoëfficiënt 
VOS Vluchtige organische stoffen 
MARPOL Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 
Laagspanningsvaartuigen Maximaal toelaatbare concentratie 
NDSCh Maximaal toelaatbare momentane concentratie 
NDSP Maximaal toelaatbare plafondconcentratie 
NOAEC Geen effectconcentratie NOAEL Geen effectniveau waargenomen NOEC Geen effectniveau 
waargenomen 
NOEL-niveau zonder zichtbare tekenen 
OEL Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
PBT Persistent, bioaccumulerend en toxisch 
PNEC Voorspelde geen concentratie van milieuveranderingen 
ppm Onderdelen per miljoen 
REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen RID-reglement betreffende het 
internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 
EU De Europese Unie 
VN Viercijferig identificatienummer van het materiaal of voorwerp, afgeleid van de VN-modelreglementen 
UVCB Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen 
vPvB Zeer persistente en zeer bioaccumulatieve EG-identificatiecode voor elke in de 
EINECS opgenomen stof 

 
Oogirritatie. Oogirritatie 
Flam. Liq. Brandbare vloeistof 
STOT SE Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling 
Richtlijnen voor de opleiding 
De werknemers vertrouwd maken met het aanbevolen gebruik, de verplichte beschermingsmaatregelen, de eerste hulp 
en de verboden middelen om met het product om te gaan. 
Aanbevolen gebruiksbeperkingen 
gebrek aan gegevens 
Informatie over de gegevensbronnen die worden gebruikt voor het opstellen van het 
veiligheidsinformatieblad 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Wet nr. 350/2011 Coll. inzake chemische 
stoffen en chemische mengsels, zoals gewijzigd. Regels voor eerste hulp bij blootstelling aan chemicaliën (Zásady pro 
poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, 
CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). 
Gegevens van de fabrikant van de stof/het mengsel - gegevens uit het registratiedossier. 

 
Verklaring 

Het veiligheidsinformatieblad bevat gegevens om de veiligheid en gezondheid op het werk te waarborgen en het 
milieu te beschermen. De verstrekte gegevens komen overeen met de huidige stand van de kennis en ervaring en 
zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving.  Zij kunnen niet worden beschouwd als een garantie voor de 
geschiktheid en het nut van het product voor een specifieke toepassing. 

http://www.sblcore.pl/
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