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

1.1. Productidentificatie

Produktnaam: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Productcode: KF01974

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

Gebruik produkt: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het vei ligheidsinformatieblad

Firmanaam: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel (in geval van nood): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Negatieve effecten: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of 

duizeligheid veroorzaken. 

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:  

Gevarenaanduidingen: H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Gevarenpictogrammen: GHS02: Vlam

GHS07: Uitroepteken

Signaalwoorden: Gevaar

[vervolgd..]

Aerosol-reinigingsmiddel

Het product is bedoeld voor privégebruik.

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Ogenirritatie 2: H319; Ontvlambare aerosol 1: H222; SELECTIEVE ORGANISCHE GIFTIGHEID

SE 3: H336;  Huidirritatie 2: H315;-: H229

Negatieve effecten:

Indeling (CLP):

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.Veroorzaakt 

huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
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Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 

°C/122 °F.

2.3. Andere gevaren

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de best anddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke ingrediënten:

PROPAAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Indeling (CLP) Procent

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTAAN

203-448-7 106-97-8 Stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPAAN

200-827-9 74-98-6 Stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

FOSFORZUUR 

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Bevat: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Take off contaminated clothing and wash 

it before reuse. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Kontact met ogen: Na contact met de ogen, spoelen met water met de oogleden voldoende lang 

openstaan en onmiddellijk contact opnemen met een oogarts. 

[vervolgd..]

 Ontvlambare vloeistof 2: H225; Ogenirritatie 
 2:H319; Selectieve Organische Giftigheid
 SE 3: H336

 Ontvlambaar gas 1: H220; Perslucht: H280

Ontvlambaar gas 1: H220; Perslucht: H280

ORTHOFOSFOR ZUUR

Huidletsel 1B: H314

>=30% alifatische koolwaterstof, <5% fosfaat

Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 

alvorens deze opnieuw te gebruiken. Raadpleeg een arts in geval van huidirritatie.
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Inslikken: Let op het risico van aspiratie als braken optreedt. If accidentally swallowed rinse the 

mouth with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate 

medical attention. 

Inademen: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen e n effecten

Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. 

Kontact met ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inademen: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medisc he verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke/spec. behandeling: Behandel symptomatisch. 

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Koolstofdioxide. Droog 

chemisch poeder. Water spray jet Foam Unsuitable axtinguishing media: Full water jet 

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

Blootstellingsgevaren: Zeer Licht Ontvlambaar. Vormt een explosief lucht-damp mengsel. 

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om 

aanraking met huid en ogen te vermijden. 

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkome n van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde u itrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Alle ontstekingsbronnen elimineren. Ensure adequate ventilation. Gas / rook / damp / 

spray niet inademen. Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Draag persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosiegevaar. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materia al

Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container 

overpompen en op een gepaste manier afvoeren. 

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB. Veilig gebruik: zie 

paragraaf 7 

[vervolgd..]

Let op het risico van aspiratie als braken optreedt. Bij accidenteel inslikken de mond 

spoelen met veel water (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Selectieve Organische Giftigheid - eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol)

Watersproeistraal Schuim Ongeschikte blusmiddelen: Volle waterstraal

Zorg voor voldoende ventilatie.

Sta niet toe dat het product ongecontroleerd in het milieu terechtkomt. Explosiegevaar.
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Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren v an de stof of het mengsel

Hanteringsvereisten: Advies voor veilig hanteren

Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Use only in well-ventilated areas. 

Gas / dampen / spray niet inademen. Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Spuit niet op open vuur of gloeiend materiaal. Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen 

aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 

Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form explosive 

mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegr ip van incompatibele producten

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. 

Niet aan ontstekingsbronnen blootstellen. No smoking. Advice on storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Aerosol 

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Gevaarlijke ingrediënten:

PROPAAN-2-OL

Respirabel stofGrenswaarden voor blootstelling:

 TWA 8 uur KBL 15 min TWA 8 uur KBL 15 min

NL 650 mg/m3   -   -   -

BUTAAN

NL 1430 mg/m3   -   -   -

FOSFORZUUR ... %

NL 1 mg/m3 2 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Geen gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Do not breathe aerosol 

Bescherming van ademhaling: Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in geval van nood. Suitable 

respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

[vervolgd..]

Advies voor veilig hanteren.

Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Alleen gebruiken in goed

geventileerde ruimtes. Gas / dampen / spray niet inademen. Advies voor bescherming

tegen brand en explosie. Spuit niet op open vuur of gloeiend materiaal.

Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F. 

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Neem voorzorgsmaatregelen tegen 

statische ontladingen. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

Verdere informatie over het gebruik

Verwarming veroorzaakt drukstijging met barstgevaar.

Niet roken. Advies over opslagcompatibiliteit

Niet samen opslaan met: Oxidatiemiddelen. Pyrofonische of voor zelfverhitting vatbare stoffen.

 Aërosol

ORTHOFOSFOR ZUUR

BUTAAN

PROPAAN-2-OL

 Aerosol niet inademen.

Geschikte adembeschermingstoestellen:

Combinatiefilterapparaat (EN 14387) A-P2

100%
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Bescherming van de handen: Bij het omgaan met chemische stoffen moeten beschermende handschoenen worden 

gedragen met het CE-label inclusief de vier controlecijfers. The quality of the protective 

gloves resistant to chemicals must be chosen as a function of the specific working 

place concentration and quantity of hazardous substances. Suitable materail: 

(penetration time (maximum wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril. Geschikte oogbescherming: Bril met zijbescherming DIN EN 166 

Bescherming van de huid: Draag antistatische schoenen en kleding. 

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseig enschappen

Toestand: Aërosol 

Kleur: Kleurloos 

Geur: like: Alcohol 

Verdampingssnelheid: niet bepaald 

Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria) 

Oplosbaarheid in water: Mengbaar 

Viscositeit: Niet van toepassing. 

Kookpunt/bereik°C: <-20 Smeltpunt/bereik°C Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid %: lager: Niet van toepassing. bovenste: Niet van toepassing.

Vlampunt °C <-20 Scheid.coëff. n-octanol/water: Niet van toepassing.

Zelfontvlambaarheid °C: Niet van toepassing. Dampdruk: not determined

Relatieve dichtheid: 0.687 g/cm3 pH: Niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar.

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van warmtebronnen (bijv. Hete oppervlakken), vonken en open vuur. 

Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. 

[vervolgd..]

Bij het omgaan met chemische stoffen moeten beschermende handschoenen worden gedragen

met het CE-label inclusief de vier controlecijfers. De kwaliteit van de chemicaliënbestendige 

handschoenen moet worden gekozen in functie van de specifieke concentratie op de werkplek 

en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen.Geschikte materail:

(penetratietijd (maximale draagperiode):> = 8h):

Butylrubber (0,5 mm), FKM (fluororubber) (0,4 mm)

Rubberen handschoenen. DIN EN 374

zoals: alcohol

 Niet bepaald

Zeer licht ontvlambare aerosol.
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10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Geen gegevens beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprod: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Gevaarlijke ingrediënten:

PROPAAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

FOSFORZUUR ... %

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Relevante gevaren voor stof:

Gevaar Route Basis

Huidcorrosie/-irritatie DRM Gevaarlijk: berekend

Ernstig oogletsel/oogirritatie OPT Gevaarlijk: berekend

STOT bij eenmalige blootstelling   - Gevaarlijk: berekend

Symptomen / blootstellingsroutes

Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. 

Kontact met ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Inademen: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Overige informatie: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ekotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak: Het product is niet getest. 

[vervolgd..]

 ORTHOFOSFOR ZUUR

PROPAAN-2-OL

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Selectieve Organische Giftigheid - eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol)

Het mengsel is geclassificeerd als gevaarlijk volgens verordening 

(EG) nr. 1272/2008 (CLP).

100%
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12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Het product is niet getest. 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Het product is niet getest. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Further information:

Avoid release to the environment. 

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: Advies over verwijdering

Niet in oppervlaktewater of afvoeren laten komen. Verwijder afval volgens de geldende 

wetgeving. AFVALSTOFFEN DIE NIET ANDERS IN DE LIJST ZIJN AANGEGEVEN; 

gassen in drukhouders en afgedankte chemicalien; gassen in drukhouders (inclusief 

halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten. 

EAC code: 160504

Verwijderen van verpakking: Completely emptied packages can be recycled. 

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale 

voorschriften met betrekking tot verwijdering. 

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervo er

14.1. VN-nummer

UN Nr: UN 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregl ementen van de VN

Juiste ladingnaam: AEROSOLS

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Transportklasse: 2

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee Mariene verontreiniging: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen: Waarschuwing: ontvlambare gassen 

Transportcategorie: 2

[vervolgd..]

Verdere informatie:

Voorkom lozing in het milieu.

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled.
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Bulktransport: niet toepasbaar 

Rubriek 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milie ureglementen en -wetgeving voor de stof of het meng sel

Specifieke voorschriften: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Informatie volgens 2012/18 / EU: E2 

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (SEVESO III):

Aanvullende informatie: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of 

het mengsel. 

Rubriek 16: Overige informatie

Overige informatie

Overige informatie: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende 

Verordening (EU) 2015/830

*Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd.

Zinnen van deel 2 / 3: H220: Zeer licht ontvlambaar gas.

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Wettelijke ontkenning: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[laatste pagina]

2010/75 / EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / EG (VOC): 99,935 % (709,539 g/l)

Informatie volgens 2012/18 / EU: E2 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

(SEVESO III):

Aanvullende informatie: P3b Aanvullende informatie:

Te volgen: 850/2004 / EG, 79/117 / EEG, 689/2008 / EG, 2008/47 / EG

Aërosolrichtlijn (75/324 / EEG).

Nationale wettelijke informatie

Werkgelegenheidsrestricties: Houd u aan de beperkingen op de werkgelegenheid 

voor jongeren volgens de 'richtlijn ter bescherming van jongerenwerk' (94/33 / EG).

De informatie is gebaseerd op het huidige kennisniveau. Het biedt echter geen garanties

voor producteigenschappen en vestigt geen contractuele wettelijke rechten. 

De ontvanger van ons product is verantwoordelijk voor het naleven 

van bestaande wet- en regelgeving.


