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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Stof 

Stofnaam : SPS 2K Epoxy floor - reiniger 

Scheikundige naam : Citroenzuur  (Monohydraat) 

EG-Nr : 201-069-1 

CAS-Nr : 5949-29-1 

REACH registratienr. : 01-2119457026-42 

Productcode : 1500030190101 

Producttype : Detergent 

Brutoformule : C6H8O7.H2O 

Chemische structuur : 

 

Productgroep : Zuur reiniger. 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik,Professioneel gebruik,Industrieel gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Wijdverbreid gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten 

Functie of gebruikscategorie : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 

Titel Gebruiksbeschrijvingen 

Transfer of professional product to a container 
(bottle/bucket/machine)X 
(Referentiecode combinatie: AISE GEIS.8a.1.a.v1) 

SU22, PC35, PROC8a, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 

Using a professional product in an open systemX 
(Referentiecode combinatie: AISE GEIS.4.1.a.v1) 

SU22, PC35, PROC4, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 

Brushing a diluted professional productX 
(Referentiecode combinatie: AISE GEIS.10.1.a.v1) 

SU22, PC35, PROC10, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 

Treatment of articles by dipping or pouring with a 
professional productsX 
(Referentiecode combinatie: AISE GEIS.13.1.a.v1) 

SU22, PC35, PROC13, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 

Consumer use of washing and cleaning productsX SU21, PC35, ERC8a 

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier 

S.P.S. B.V. 

Zilverenberg 16 

Postbus Postbus 39 5201 AA 's-Hertogenbosch 

5234 GM 's-Hertogenbosch - Nederland 

T +31 (0)73 642 27 10 - F +31 (0)73 642 60 95 

info@spsbv.com - www.spsbv.com 

Verantwoordelijke opmaak VIB 

Mantech Nederland B.V. 

Kobaltweg 7 

Postbus 39 

5234 GN 's-Hertogenbosch - Nederland 

T +31 (0)73 70 70 112 - F +31 (0)73 64 43 861 

info@mantechbv.nl - www.mantechbv.nl 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Noodnummer : SPS BV.:   +31 (0)73 642 27 10    [ 7:30 - 16:30 ]                                                                                

   
NL -  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  (NVIC)  
Telefoonnummer noodgevallen (24 uur):    +31 30 274 88 88    [Emergency telephone (24h)] 
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging.  
(Only for doctors to inform accidental poisoning) 

mailto:info@spsbv.com
www.spsbv.com
mailto:info@mantechbv.nl
www.mantechbv.nl
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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van 

REACH) 

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319   

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten bereik van kinderen houden. 
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. 
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming, 
Gelaatsbescherming dragen. 
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/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. 

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing 

Tastbare gevarenaanduiding : Niet van toepassing 

2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 
Naam : SPS 2K Epoxy floor - reiniger 

CAS-Nr : 5949-29-1 

EG-Nr : 201-069-1 
 

 

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

Citroenzuur  (Monohydraat) (CAS-Nr) 5949-29-1 
(EG-Nr) 201-069-1 
(REACH-nr) 01-2119457026-42 

>= 75 Eye Irrit. 2, H319 

Niet gespecificeerde grondstof - verontreinigingen / 
not specified material - contaminants 

(CAS-Nr) NGG <= 0,5 Niet ingedeeld 

 

 

 
 

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16 

3.2. Mengsels 
Niet van toepassing 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand 

die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele 
zijligging plaatsen en een arts waarschuwen. 

EHBO na inademing : De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen vermijden. Als de 
patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen.  Niets oraal 
toedienen. 

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding uittrekken.  De huid grondig wassen met water en zeep of een voor 
het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken.  GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken. 
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EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen.  Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver 
stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden.  Een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken van het product de mond spoelen met veel water (alleen als de persoon bij 
kennis is) en onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt laten rusten.   Braken NIET 
opwekken. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten na inademing : Gevaar voor longoedeem. 

Symptomen/effecten na opname door de mond : Hoesten. Misselijkheid. Braken. Krampen. Maag-/darmklachten. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Symptomatisch behandelen. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook.  Blootstelling aan de afbraakproducten kan een 

gevaar voor de gezondheid opleveren.  Passende ademhalingsapparatuur kan 
noodzakelijk zijn. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Autonoom ademhalingstoestel. Volledig beschermende kleding. 

Overige informatie : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 

Noodprocedures : Niet roken. De ruimte ventileren. Stofvorming beperken. Bij blootstelling aan hoge 
concentraties stof of dampen: Aanbevolen ademhalingsbescherming gebruiken. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Hulpdiensten uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : Niet roken. De ruimte ventileren. Stofvorming beperken. Bij blootstelling aan hoge 
concentraties stof of dampen: Aanbevolen ademhalingsbescherming gebruiken. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Reinigingsmethodes : Product (mechanisch) opruimen. Residu wegspoelen met grote hoeveelheden water. Voor 

voldoende ventilatie zorgen. 

Overige informatie : Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging 

- zie hoofdstuk 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 

: Stofvorming beperken. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. In goed gesloten 
verpakking bewaren. 

Hanteringstemperatuur : ≤ 25 °C 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - niet roken. Vermijd de vorming van elektrostatische ladingen. 

Opslagtemperatuur : 5 - 25 °C 

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Gemengd met lucht en 
blootgesteld aan een ontstekingsbron kan een voldoende hoeveelheid stof aanwezig zijn 
om te ontvlammen in open lucht of te ontploffen in gesloten toestand. 

Informatie betreffende gemengde opslag : Niet opslaan bij levensmiddelen. Oxidatiemiddelen. Reductiemiddelen. Alkaliën en logen. 
Metalen. 

Opslagplaats : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 



SPS 2K Epoxy floor - reiniger 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
 

30-1-2013 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 4/8 

26-2-2018 (Versie: 1.2)   
 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stof niet inademen. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Nauwaansluitende bril. Corrosiebestendige kleding. Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2. Handschoenen. 
 

Materiaalkeuze beschermende kleding: 

Zuurbestendige kleding. Zuurbestendige beschermende handschoenen. Zuurbestendige laarzen 
  

Bescherming van de handen: 

Ondoordringbare handschoenen. Materiaal  Chloroprene Materiaal dikte:  >=  0.6 mm. Doordringtijd:     >=  480 minuten. 
 

Bescherming van de ogen: 

Nauwaansluitende bril 
 

Huid en lichaam bescherming: 

volledig zuurbestendige uitrusting. 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2 
 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

    

Beperking van de blootstelling van de consument: 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was handen vòòr een pauze of aan einde van uw werkzaamheden. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vaste stof 

Voorkomen : Kristallijn poeder. 

Kleur : wit. 

Geur : reukloos. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : 135 - 152 °C 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : ≥ 540 °C 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Dampdruk bij 50 °C : 0,1 hPa bij 20 °C 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : ≈ 1,54 g/cm³   @ 20 °C 

Oplosbaarheid : Water: 676 g/l bij 25 °C 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
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Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Geen gevaarlijke reacties bekend. Bij hoge temperaturen  kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde.. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
vorming van irriterende gassen/dampen. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
metalen. Sterke basen. Oxiderende stoffen. Reductiemiddelen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

Citroenzuur  (Monohydraat) (5949-29-1) 

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

Citroenzuur  (Monohydraat) (5949-29-1) 

LC50 vissen 1 [96 h.] 440 - 706 mg/l (Leuciscus idus) 

LC50 andere waterorganismen 1 [96 h.] 1516 mg/l (Lepomis macrochirus) 

EC50 Daphnia 1 85 mg/l 

EC50 andere waterorganismen 1 [16 h.] ≥ 10000 mg/l (Pseudomonas putida) 

ErC50 (algen) 640 mg/l (Scenedesmus quadricauda) 

ErC50 (andere waterplanten) 80 mg/l (Microcystis aeruginosa) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Citroenzuur  (Monohydraat) (5949-29-1) 

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 0,575 - 0,675 g O₂ /g stof (in 5 days,  BZV5) 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 0,7 - 0,8 g O₂ /g stof 

Biodegradatie [48 h.] ≥ 98 % OESO 302 B 

12.3. Bioaccumulatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Component 

Citroenzuur  (Monohydraat) (5949-29-1) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex 
XIII 
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 
annex XIII 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Regionale wetgeving (afval) : Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

Aanvullende informatie : Niet gereinigde verpakking: Aanbeveling: Niet volledig lege verpakkingen moeten i.o.m. 
richtlijn 91/689/EEG worden behandeld. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig met ADR 

ADR 

14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport  : Transport op het terrein van de onderneming: Bij transport van het product moeten 

verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze 
werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen 
bij een calamiteit. 

Landtransport 

Niet van toepassing 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 
IBC-code : Niet bepaald. 

Scheepstype : Niet bepaald. 

Verontreinigingscategorie : Niet bepaald. 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

SPS 2K Epoxy floor - reiniger staat niet op de kandidaatslijst van REACH 

SPS 2K Epoxy floor - reiniger staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH 

Detergentenverordening : Informatieblad betreffende bestanddelen: 

Component CAS-Nr % 

Citroenzuur  (Monohydraat) 5949-29-1 >=10% 

Niet gespecificeerde grondstof - verontreinigingen / not specified material - contaminants NGG 0,1 - 1% 

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 
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15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 

Duitsland 

Referentie naar AwSV : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV; ID nr 
8248) 

12th Ordinance Implementing the Federal 
Immission Control Act - 12.BImSchV 

: Is not subject of the 12. BlmSchV (Hazardous Incident Ordinance) 

 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: De stof is niet aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: De stof is niet aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: De stof is niet aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

1.1 Productcode Gewijzigd  
 

 
 

 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen 

AISE SPERC 8a.1.a.v2 Wide Dispersive Use in  'Down the Drain' cleaning and maintenance products (Consumers and 
Professionals) 

ERC8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 

PROC10 Met roller of kwast aanbrengen 

PROC13 Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten 

PROC4 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling 

PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-
gespecialiseerde voorzieningen 

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) 

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, 
ambachtslieden) 

 

 
 

 

 

VIB EU (REACH bijlage II) 

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. 



SPS 2K Epoxy floor - reiniger 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
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Bijlage bij het veiligheidsinformatieblad 

Geïdentificeerd gebruik Es Nr. Referentiecode combinatie 

Transfer of professional product to a container 
(bottle/bucket/machine) 

1 AISE GEIS.8a.1.a.v1 

Using a professional product in an open system 2 AISE GEIS.4.1.a.v1 

Brushing a diluted professional product 3 AISE GEIS.10.1.a.v1 

Treatment of articles by dipping or pouring with a professional 
products 

4 AISE GEIS.13.1.a.v1 

 



 

AISE GEIS.8a.1.a.v1 
Versie: 1.0, mei 2014 

 

Overbrengen van een professioneel product naar een houder 

(emmer/fles/machine) 
 

Gebruiksvoorwaarden 

Maximale gebruiksduur  50 minuten per dag. 

Operationele voorwaarden Voer proces uit bij kamertemperatuur. 

Gebruik bij verdunning water van maximaal 45⁰C. 

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede 

algemene ventilatie is voldoende. 

 

Risico-reducerende maatregelen 

Voorwaarden en maatregelen met 

betrekking tot persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM), 

hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril. Zie rubriek 

8 van het Vib van dit product voor specificaties 

hiervan. 

 

Instructie met betrekking tot het juiste gebruik en 

onderhoud van de PBM moet worden gewaarborgd. 

 

Algemene gedragsregels tijdens werkzaamheden 

Niet eten, drinken of roken, geen open 

vuur. 

 

Na werkzaamheden handen wassen. 

Vermijd contact met beschadigde huid. 

Niet mengen met andere producten. 
 

Handelingen gemorst product Morsvloeistof wegspoelen met veel water. 

Extra advies voor goede 

werkpraktijken 

Volg de instructies van het product zoals vermeld op 

het etiket of in het productinformatieblad en gebruik 

goede arbeidshygiëne praktijken zoals bedoeld in 

rubriek 7 van het Vib van dit product. 

 

Milieu maatregelen 

Vermijd dat het onverdunde product in het oppervlaktewater terecht komt. 

 



 

 

Kenmerken productsamenstelling 

In rubriek 2 van het Vib en op het etiket staat de gevaarsindeling van het onverdunde 

product vermeld.  

De indeling van een product is gebaseerd op de als gevaarlijk ingedeelde ingrediënten die in 

het product zijn verwerkt. De ingrediënten die bijdragen aan het gevaar van het product 

staan vermeld in rubriek 3. 

Relevante grenswaarden van deze ingrediënten, waar de blootstellingsbeoordeling op 

gebaseerd is, staan vermeld in rubriek 8. 

In dit product kunnen sensibiliserende ingrediënten verwerkt zijn die bij bepaalde mensen 

een allergische reactie kunnen veroorzaken. Informatie hierover is te vinden in rubriek 2 en 

rubriek 15 van het Vib van het product. 

 

Gebruiksdescriptoren  

SU 22 Professioneel gebruik 

PC 35 Was- en reingingsmiddel 

PROC 8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar 

vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 

ERC 8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Mogelijk kan AISE SpERC 8a.1.a van toepassing zijn: Wijdverbreid gebruik 

van reinigings- en onderhoudsmiddelen die via het riool geloosd worden en 

behandeld worden in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie.  

 
Disclaimer: Dit is een generiek document voor het communiceren van de voorwaarden voor het veilig 

gebruik van een product. Indien in rubriek 1 van het Veiligheidsinformatieblad (Vib) van een product 

GEIS-code(s) is (zijn) vermeldt, verklaart de formuleerder dat hij heeft gecontroleerd dat alle 

grondstoffen in zodanige concentratie in het product zijn verwerkt, dat het gebruik van het product 

binnen de voorwaarden van de GEIS documenten veilig is. Wanneer beschikbaar, wordt dit gecontroleerd 

vanuit de resultaten van de chemische veiligheidsbeoordeling die uitgevoerd is door de 

grondstofleverancier. Indien deze chemische veiligheidsbeoordeling niet beschikbaar is van de 

grondstofleverancier heeft het formulerende bedrijf zelf een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich ervan te verzekeren dat de werknemers die met 

dit product werken, binnen de gebruiksvoorwaarden van dit document blijven. Bij het opstellen van 

veiligheidsinstructies voor werknemers dient altijd dit document in combinatie met het etiket en het 

Veiligheidsinformatieblad (Vib) van het product gebruikt te worden. De GEIS handleiding voor 

eindgebruikers geeft meer informatie over het gebruik van een GEIS bij het opstellen van werkinstructies. 

 

De A.I.S.E. en de NVZ zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het 

direct of indirect gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud 

van dit document. 



 

AISE GEIS.4.1.a.v1 
Versie: 1.0, mei 2014 

 

Het gebruik van een professioneel product in een open systeem 
 

Gebruiksvoorwaarden 

Maximale gebruiksduur  480 minuten per dag. 

Operationele voorwaarden Voer proces uit bij kamertemperatuur. 

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede 

algemene ventilatie is voldoende. 

 

Risico-reducerende maatregelen 

Voorwaarden en maatregelen met 

betrekking tot persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM), 

hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Geen persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. 

 

Algemene gedragsregels tijdens werkzaamheden 

Niet eten, drinken of roken, geen open 

vuur. 

 

Na werkzaamheden handen wassen. 

Vermijd contact met beschadigde huid. 

Niet mengen met andere producten. 
 

Handelingen gemorst product Morsvloeistof wegspoelen met veel water. 

Extra advies voor goede 

werkpraktijken 

Volg de instructies van het product zoals vermeld op 

het etiket of in het productinformatieblad en gebruik 

goede arbeidshygiëne praktijken zoals bedoeld in 

rubriek 7 van het Vib van dit product. 

 

Milieu maatregelen 

Vermijd dat het onverdunde product in het oppervlaktewater terecht komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kenmerken productsamenstelling 

In rubriek 2 van het Vib en op het etiket staat de gevaarsindeling van het onverdunde 

product vermeld.  

De indeling van een product is gebaseerd op de als gevaarlijk ingedeelde ingrediënten die in 

het product zijn verwerkt. De ingrediënten die bijdragen aan het gevaar van het product 

staan vermeld in rubriek 3. 

Relevante grenswaarden van deze ingrediënten, waar de blootstellingsbeoordeling op 

gebaseerd is, staan vermeld in rubriek 8. 

In dit product kunnen sensibiliserende ingrediënten verwerkt zijn die bij bepaalde mensen 

een allergische reactie kunnen veroorzaken. Informatie hierover is te vinden in rubriek 2 en 

rubriek 15 van het Vib van het product. 

 

Gebruiksdescriptoren  

SU 22 Professioneel gebruik 

PC 35 Was- en reingingsmiddel 

PROC 4 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling 

ERC 8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Mogelijk kan AISE SpERC 8a.1.a van toepassing zijn: Wijdverbreid gebruik 

van reinigings- en onderhoudsmiddelen die via het riool geloosd worden en 

behandeld worden in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie.  

 
Disclaimer: Dit is een generiek document voor het communiceren van de voorwaarden voor het veilig 

gebruik van een product. Indien in rubriek 1 van het Veiligheidsinformatieblad (Vib) van een product 

GEIS-code(s) is (zijn) vermeldt, verklaart de formuleerder dat hij heeft gecontroleerd dat alle 

grondstoffen in zodanige concentratie in het product zijn verwerkt, dat het gebruik van het product 

binnen de voorwaarden van de GEIS documenten veilig is. Wanneer beschikbaar, wordt dit gecontroleerd 

vanuit de resultaten van de chemische veiligheidsbeoordeling die uitgevoerd is door de 

grondstofleverancier. Indien deze chemische veiligheidsbeoordeling niet beschikbaar is van de 

grondstofleverancier heeft het formulerende bedrijf zelf een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich ervan te verzekeren dat de werknemers die met 

dit product werken, binnen de gebruiksvoorwaarden van dit document blijven. Bij het opstellen van 

veiligheidsinstructies voor werknemers dient altijd dit document in combinatie met het etiket en het 

Veiligheidsinformatieblad (Vib) van het product gebruikt te worden. De GEIS handleiding voor 

eindgebruikers geeft meer informatie over het gebruik van een GEIS bij het opstellen van werkinstructies. 

 

De A.I.S.E. en de NVZ zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het 

direct of indirect gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud 

van dit document. 



 

AISE GEIS.10.1.a.v1 
Versie: 1.0, mei 2014 

 

Poetsen met een verdund professioneel product 
 

Gebruiksvoorwaarden 

Maximale gebruiksduur  480 minuten per dag. 

Operationele voorwaarden Voer proces uit bij kamertemperatuur. 

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede 

algemene ventilatie is voldoende. 

 

Risico-reducerende maatregelen 

Voorwaarden en maatregelen met 

betrekking tot persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM), 

hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Geen persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. 

 

Algemene gedragsregels tijdens werkzaamheden 

Niet eten, drinken of roken, geen open 

vuur. 

 

Na werkzaamheden handen wassen. 

Vermijd contact met beschadigde huid. 

Niet mengen met andere producten. 
 

Handelingen gemorst product Morsvloeistof wegspoelen met veel water. 

Extra advies voor goede 

werkpraktijken 

Volg de instructies van het product zoals vermeld op 

het etiket of in het productinformatieblad en gebruik 

goede arbeidshygiëne praktijken zoals bedoeld in 

rubriek 7 van het Vib van dit product. 

 

Milieu maatregelen 

Vermijd dat het onverdunde product in het oppervlaktewater terecht komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kenmerken productsamenstelling 

In rubriek 2 van het Vib en op het etiket staat de gevaarsindeling van het onverdunde 

product vermeld.  

De indeling van een product is gebaseerd op de als gevaarlijk ingedeelde ingrediënten die in 

het product zijn verwerkt. De ingrediënten die bijdragen aan het gevaar van het product 

staan vermeld in rubriek 3. 

Relevante grenswaarden van deze ingrediënten, waar de blootstellingsbeoordeling op 

gebaseerd is, staan vermeld in rubriek 8. 

In dit product kunnen sensibiliserende ingrediënten verwerkt zijn die bij bepaalde mensen 

een allergische reactie kunnen veroorzaken. Informatie hierover is te vinden in rubriek 2 en 

rubriek 15 van het Vib van het product. 

 

Gebruiksdescriptoren  

SU 22 Professioneel gebruik 

PC 35 Was- en reingingsmiddel 

PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen 

ERC 8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Mogelijk kan AISE SpERC 8a.1.a van toepassing zijn: Wijdverbreid gebruik 

van reinigings- en onderhoudsmiddelen die via het riool geloosd worden en 

behandeld worden in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie.  

 
Disclaimer: Dit is een generiek document voor het communiceren van de voorwaarden voor het veilig 

gebruik van een product. Indien in rubriek 1 van het Veiligheidsinformatieblad (Vib) van een product 

GEIS-code(s) is (zijn) vermeldt, verklaart de formuleerder dat hij heeft gecontroleerd dat alle 

grondstoffen in zodanige concentratie in het product zijn verwerkt, dat het gebruik van het product 

binnen de voorwaarden van de GEIS documenten veilig is. Wanneer beschikbaar, wordt dit gecontroleerd 

vanuit de resultaten van de chemische veiligheidsbeoordeling die uitgevoerd is door de 

grondstofleverancier. Indien deze chemische veiligheidsbeoordeling niet beschikbaar is van de 

grondstofleverancier heeft het formulerende bedrijf zelf een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich ervan te verzekeren dat de werknemers die met 

dit product werken, binnen de gebruiksvoorwaarden van dit document blijven. Bij het opstellen van 

veiligheidsinstructies voor werknemers dient altijd dit document in combinatie met het etiket en het 

Veiligheidsinformatieblad (Vib) van het product gebruikt te worden. De GEIS handleiding voor 

eindgebruikers geeft meer informatie over het gebruik van een GEIS bij het opstellen van werkinstructies. 

 

De A.I.S.E. en de NVZ zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het 

direct of indirect gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud 

van dit document. 



 

AISE GEIS.13.1.a.v1 
Versie: 1.0, mei 2014 

 

Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten met een 

professioneel product 
 

Gebruiksvoorwaarden 

Maximale gebruiksduur  50 minuten per dag. 

Operationele voorwaarden Voer proces uit bij kamertemperatuur. 

Gebruik bij verdunning water van maximaal 45⁰C. 

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede 

algemene ventilatie is voldoende. 

 

Risico-reducerende maatregelen 

Voorwaarden en maatregelen met 

betrekking tot persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM), 

hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril. Zie rubriek 

8 van het Vib van dit product voor specificaties 

hiervan. 

 

Instructie met betrekking tot het juiste gebruik en 

onderhoud van de PBM moet worden gewaarborgd. 

 

Algemene gedragsregels tijdens werkzaamheden 

Niet eten, drinken of roken, geen open 

vuur. 

 

Na werkzaamheden handen wassen. 

Vermijd contact met beschadigde huid. 

Niet mengen met andere producten. 
 

Handelingen gemorst product Morsvloeistof wegspoelen met veel water. 

Extra advies voor goede 

werkpraktijken 

Volg de instructies van het product zoals vermeld op 

het etiket of in het productinformatieblad en gebruik 

goede arbeidshygiëne praktijken zoals bedoeld in 

rubriek 7 van het Vib van dit product. 

 

Milieu maatregelen 

Vermijd dat het onverdunde product in het oppervlaktewater terecht komt. 

 



 

 

Kenmerken productsamenstelling 

In rubriek 2 van het Vib en op het etiket staat de gevaarsindeling van het onverdunde 

product vermeld.  

De indeling van een product is gebaseerd op de als gevaarlijk ingedeelde ingrediënten die in 

het product zijn verwerkt. De ingrediënten die bijdragen aan het gevaar van het product 

staan vermeld in rubriek 3. 

Relevante grenswaarden van deze ingrediënten, waar de blootstellingsbeoordeling op 

gebaseerd is, staan vermeld in rubriek 8. 

In dit product kunnen sensibiliserende ingrediënten verwerkt zijn die bij bepaalde mensen 

een allergische reactie kunnen veroorzaken. Informatie hierover is te vinden in rubriek 2 en 

rubriek 15 van het Vib van het product. 

 

Gebruiksdescriptoren  

SU 22 Professioneel gebruik 

PC 35 Was- en reingingsmiddel 

PROC 13 Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten 

ERC 8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Mogelijk kan AISE SpERC 8a.1.a van toepassing zijn: Wijdverbreid gebruik 

van reinigings- en onderhoudsmiddelen die via het riool geloosd worden en 

behandeld worden in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie.  

 
Disclaimer: Dit is een generiek document voor het communiceren van de voorwaarden voor het veilig 

gebruik van een product. Indien in rubriek 1 van het Veiligheidsinformatieblad (Vib) van een product 

GEIS-code(s) is (zijn) vermeldt, verklaart de formuleerder dat hij heeft gecontroleerd dat alle 

grondstoffen in zodanige concentratie in het product zijn verwerkt, dat het gebruik van het product 

binnen de voorwaarden van de GEIS documenten veilig is. Wanneer beschikbaar, wordt dit gecontroleerd 

vanuit de resultaten van de chemische veiligheidsbeoordeling die uitgevoerd is door de 

grondstofleverancier. Indien deze chemische veiligheidsbeoordeling niet beschikbaar is van de 

grondstofleverancier heeft het formulerende bedrijf zelf een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich ervan te verzekeren dat de werknemers die met 

dit product werken, binnen de gebruiksvoorwaarden van dit document blijven. Bij het opstellen van 

veiligheidsinstructies voor werknemers dient altijd dit document in combinatie met het etiket en het 

Veiligheidsinformatieblad (Vib) van het product gebruikt te worden. De GEIS handleiding voor 

eindgebruikers geeft meer informatie over het gebruik van een GEIS bij het opstellen van werkinstructies. 

 

De A.I.S.E. en de NVZ zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het 

direct of indirect gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud 

van dit document. 


