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

1.1. Productidentificatie

Produktnaam: FOAM CLEANER 400ML

Productcode: KF04504, KF15225

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

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

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): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

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

2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:  

Gevarenaanduidingen: H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

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

Gevarenpictogrammen: GHS02: Vlam

Signaalwoorden: Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen: 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.
[vervolgd..]

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

Ontvlambare aerosol 1: H222; -: H229
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2.3. Andere gevaren

Overige gevaren: I tilf?lde af utilstr?kkelig ventilation og / eller gennem brug kan der udvikle eksplosive / 

meget brandfarlige blandinger.

Aerosolen kan eksplodere pa grund af det indre tryk, der genereres, nar det uds?ttes for 

temperaturer, der overstiger 50C / 122F. 

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

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Niet-geclassificeerde ingrediënten:

KOOLWATERSTOFFEN, C3-4-RIJK, AARDOLIEDESTILLAAT

EINECS CAS PBT / WEL Indeling (CLP) Procent

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

NATRIUMNITRIET

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Bevat: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. In case of skin irritation, seek medical 

treatment. 

Kontact met ogen: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Inslikken: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

Inademen: Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. In 

geval van twijfel of wanneer de symptomen aanhouden, een arts raadplegen. 

[vervolgd..]

Bij onvoldoende ventilatie en / of door gebruik kunnen explosieve / licht 

ontvlambare mengsels ontstaan. De aerosol kan exploderen 

vanwege de interne druk die wordt gegenereerd bij 

blootstelling aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.

KOOLWATERSTOF, C3-C4-RIJK, OLIEDISTILLAAT

Ontvlambaar gas 1: H220; Perslucht : H280

NATRIUM NITRIETEN

Oxide oplosbaarheid 3: H272; Acute giftigheid 3: 
H301; acute giftigheid voor waterorganismen 1: H400

SPIRITUS, C12-14, ETHOXYLATED

Oogbeschadiging 1: H318; acute giftigheid voor
waterorganismen 1: H400; Giftigheid voor 
waterorganismen met langlopende gevolgen 3: H412

N- (2-HYDROXYETHYL) -N, N-DIMETHYL ALKYL-C12-14- (ZELFS GENUMMERD) -1-AMINIUMCHLORIDE

Acute giftigheid 4: H302; Huidletsel 1C: H314; Acute 
giftigheid voor waterorganismen 1: H400; Giftigheid
 voor waterorganismen met langlopende gevolgen 
3: H412; SELECTIEVE ORGANISCHE GIFTIGHEID
 SE RE 1: H372

KOOLWATERSTOF, C3-C4-RIJK, OLIEDISTILLAAT; Oliegas: Aanmerking K: Klassificatie van  stof als 

carcinogeen of mutagen is niet van toepassing als het bewezen is dat het stof minder dan 0,1% van 

gewichtdeel van 1,3-butadiene bedraagt (Europeische lijst van aanwezige commerciele chemische stiffen 

203-450-8)

Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. 

Raadpleeg een arts in geval van huidirritatie.

Spoel onmiddellijk zorgvuldig en grondig met oogbad of water. Raadpleeg een oogarts 

in geval van problemen of aanhoudende symptomen.

Bij inslikken onmiddellijk drinken: Water. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloze

 persoon of een persoon met krampen. Geen braken opwekken. 

Let op als het slachtoffer braakt: gevaar voor aspiratie!
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kontact met huid: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Kontact met ogen: May cause irritration and sight distrurances. 

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

Onmiddellijke/spec. behandeling: Behandel symptomatisch. 

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Koolstofdioxide. Foam Droog chemisch poeder. Unsuitable extingguishing media: High 

power water jet. 

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

Blootstellingsgevaren: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Can be releasedin case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

5.3. Advies voor brandweerlieden

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

aanraking met huid en ogen te vermijden. Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Use a 

water spray jet to knock down vapours/gases/mists. Contaminated fire-fighting water 

must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In 

case of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Verwijder alle ontstekingsbronnen. Zorg voor voldoende ventilatie. 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. Explosion hazard. 

Eliminate leaks immediately. Prevent spreading over great surfaces ( e.g. by damming 

or installing oil booms). 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

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

overpompen en op een gepaste manier afvoeren. Ventilate affected area. 

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. Veilig gebruik: zie paragraaf 7 

[vervolgd..]

Kan irritatie veroorzaken als het vaak in contact komt met de huid

Kan irritatie en gezichtsstoornissen veroorzaken

Koolstofdioxide. Schuim. Droog chemisch poeder. Ongeschikte blusmiddelen: 

krachtige waterstraal

Brandbaar. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. 

Kan bij een brand vrijkomen: Koolstofdioxide (CO2). Koolmonoxide. 

Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verhitting.

Gebruik waternevel / stroom om personeel te beschermen en bedreigde containers te koelen. 

Gebruik een watersproeistraal om dampen / gassen / nevels neer te slaan. 

Verontreinigd bluswater moet apart worden opgevangen. Niet legen in het riool of in het water.

In geval van brand en / of explosie geen dampen inademen.

Extra informatie:

Sta niet toe dat het product ongecontroleerd in het milieu terechtkomt. Explosiegevaar. 

Verwijder lekken onmiddellijk. Voorkom verspreiding over grote oppervlakken

 (bijv. Door oliebomen af te dammen of te installeren).

Ventileer het getroffen gebied.
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Rubriek 7: Hantering en opslag

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

Hanteringsvereisten: Roken is verboden. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary measures 

against static discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of 

explosion, prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. 

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

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. No 

smoking. Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Niet samen opslaan met: 

Radioactieve stoffen. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. 

Oxidizing liquids. Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen. Flammable substances. 

substances or mixtures which, in contact with water emit flammable gases. Further 

information on storage contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Geen gegevens beschikbaar. 

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling: Geen gegevens beschikbaar.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Geen gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Bescherming van ademhaling: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not 

required. Ademhalingsbescherming vereist in geval van:

kritische waarde overschrijden

onvoldoende ventilatie. Suitable respiratory protective equipment: Combination filter 

device (DIN EN 141)..Type A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including 

the four-digit identification number. 

Bescherming van de handen: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin contact: 

Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 

[vervolgd..]

Roken is verboden. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Neem voorzorgsmaatregelen 

tegen statische ontladingen. Niet in vlammen of ontstekingsbronnen spuiten.

Voorkom explosie door lekkage van dampen in kelders, rookkanalen en sloten.

Niet roken. Let op: aerosolrichtlijn (75/324 / EEG). Niet samen opslaan met: Radioactieve stoffen.

Besmettelijke stoffen. Organische peroxiden. Oxiderende vaste stoffen. 

Oxiderende vloeistoffen. Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen. 

Ontvlambare stoffen. stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen.

Meer informatie over opslagcontities:

Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 ° C Niet bewaren bij temperaturen boven: 50 ° C.

Te vermijden omstandigheden: UV-straling / zonlicht, hitte, vocht.

Zorg voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

 Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.

Bij correct en correct gebruik en onder normale omstandigheden is ademhalingsbescherming

 niet vereist. Ademhalingsbescherming vereist in geval van: kritische waarde overschrijden

onvoldoende ventilatie.

Geschikte ademhalingsapparatuur: 

Combinatiefilterapparaat (DIN EN 141) .. Type A / P3 Gebruik alleen 

ademhalingsapparatuur met CE-label inclusief het viercijferige identificatienummer.

Handbescherming: niet vereist In geval van langdurig of vaak herhaald huidcontact:

Rubberen handschoenen. DIN EN 374 Geschikte materail: (penetratietijd (maximale draagperiode):> = 8h):

Butylrubber (0,5 mm)

FKM (fluororubber) (0,4 mm)

In geval van hergebruik, maak handschoenen schoon alvorens op te stijgen en bewaar 

op een goed geventileerde plaats.
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Bescherming van de ogen: For normal use no goggles required. 

Bescherming van de huid: Beschermende kleding. 

Milieu: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Aërosol 

Kleur: characteristic 

Geur: Karakteristieke geur 

Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria) 

Oplosbaarheid in water: Mengbaar 

Viscositeit: Geen gegevens beschikbaar. 

Smeltpunt/bereik°C Geen gegevens beschikbaar. Vlampunt °C Geen gegevens beschikbaar.

Dampdruk: 3.1-6.1 Relatieve dichtheid: 0.9-1.0 g/cm3

pH: Geen gegevens beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Overige informatie: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the limitation of 

emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit: Geen gegevens beschikbaar. 

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden: Vochtige lucht. Hitte. Direct zonlicht. Ontstekingsbronnen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Geen gegevens beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprod: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

[vervolgd..]

Voor normaal gebruik geen bril nodig.

Sta geen ongecontroleerde lekkage van het product in het milieu toe.

Кarakteristiek

Oplosmiddelgehalte: 10% - Gegevens betreffende de richtlijn 1999/13 / EG betreffende 

de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOC-RL)

Verwarming veroorzaakt drukstijging met barstgevaar.

Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

 Kan bij een brand vrijkomen: Koolstofdioxide (CO2). Koolmonoxide.
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Niet-geclassificeerde ingrediënten:

NATRIUMNITRIET

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Symptomen / blootstellingsroutes

Kontact met huid: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Kontact met ogen: May cause irritration and sight distrurances. 

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ekotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak: Geen gegevens beschikbaar. 

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Log Pow 2,8 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Geen gegevens beschikbaar. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

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

12.6. Andere schadelijke effecten

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd 

afvalverwerkingsbedrijf verwijderen. 

EAC code: 16 05 04

Verwijderen van verpakking: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified: packaging (including separately collected municipal 

packaging waste) packaging containing residues of or contaminated by dangerous 

substance. Classified as hazardous waste. 

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

voorschriften met betrekking tot verwijdering. 

[vervolgd..]

NATRIUM NITRIETEN

Kan irritatie veroorzaken als het vaak in contact komt met de huid

Kan irritatie en gezichtsstoornissen veroorzaken.

15 01 10 Afvalverpakking: absorptiemiddelen, poetsdoek, filtermateriaal en beschermende 

kleding niet anders vermeld: verpakking (inclusief afzonderlijk ingezameld gemeentelijk 

verpakkingsafval) verpakking met resten of besmet door gevaarlijke stof. 

Ingedeeld als gevaarlijk afval.
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Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

UN Nr: UN1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen 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: Geen speciale voorzorgsmaatregelen. 

Tunnelcode: D

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Bulktransport: Irrelevant 

Rubriek 15: Regelgeving

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

Specifieke voorschriften: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, amending 

Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 

COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 

(EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals 

(REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 

2000/21/EC, including amendments. 

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.

[vervolgd..]

1999/13 / EC (VOC): 10% tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45 / EG en tot intrekking van Verordening (EEG)

 nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede 

Richtlijn 76/769 / EEG van de Raad COMISSIEREGEL (EU) Nr. 453/2010 van 20 mei 2010 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad 

van 18 december 2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en

 beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en de Richtlijnen 91/155 / EEG 

van de Commissie, 93/67 / EEG, 93/105 / EG en 2000/21 / EG, inclusief wijzigingen.
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H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

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

H272: Kan brand bevorderen; oxiderend.

H301: Giftig bij inslikken.

H302: Schadelijk bij inslikken.

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

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

Wettelijke ontkenning: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and accurate 

but all data, instructions, recommendations and

suggestions are made without guarantee. The information contained in this sheet is 

offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently 

being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if 

this

product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be 

applied and reproduced only for prevention and

safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is 

not exhaustive. 

[laatste pagina]

De informatie in dit blad is naar ons beste weten waarheidsgetrouw en nauwkeurig,

maar alle gegevens, instructies, aanbevelingen en suggesties worden zonder garantie gedaan. 

De informatie in dit blad wordt te goeder trouw aangeboden, volgens onze kennis van 

het betrokken product. Sommige gegevens worden momenteel beoordeeld. 

We waarschuwen gebruikers voor de mogelijke verschijning van andere risico's als dit product 

wordt gebruikt voor ander gebruik dan de hierin gespecificeerde. Dit gegevensblad mag 

alleen worden toegepast en gereproduceerd om redenen van preventie en veiligheid. 

De lijst met wettelijke, regelgevende en administratieve teksten in dit 

document is niet volledig.


