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

1.1. Productidentificatie 

Koperpoets 
Artikelnummer: 210317 
Gebruik: reinigingsmiddel 

1.2. Identificatie van de vennootschap: 

Boma NV 
Noorderlaan 131 
2030 Antwerpen 
tel. 0800-99380 
info@boma.eu  

1.3. Telefoon in noodsituaties: 

Antigifcentrum +32 (070)24 52 45 

2. Identificatie van de gevaren 

Fysische-chemische gevaren: zie rubriek 10 
Gevaren voor de gezondheid: zie rubriek 11 
Gevaren voor het milieu: zie rubriek 12 
Andere gevaren: Geen 
Gevaarsymbolen: geen  
R-zinnen: geen 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Naam Productidentificatie % Classificatie 

Citroenzuur CAS: 77-92-9 
EINECS/ELINCS: 201-069-1 

1-<5 Xi, R36 

Augenreiz. 2, H319 

Fettalkoholethersulfat, 
Na-Salz 

CAS: 9004-82-4 1-<5 Xi, R36/38 

Dodecylmercaptan CAS: 112-55-0 
EINECS/ELINCS: 203-984-1 

1-<5 Xi, R36/37/38-53 

Polyoxyethylen-5-
Oleylcetylalkohol 

CAS: 68920-66-1 1-<5 Xi, R38 

Opmerking 

SVHC lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation)  
Bevat geen, of minder dan 0.1% van de stoffen op deze lijst. 

4. Eerstehulpmaatregelen 

Algemeen 
Verontreinigde kleding uittrekken. 

Inademing 
Voor frisse lucht zorgen. 
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Huidcontact 
Bij contact met de huid, onmiddellijk met warm water afwassen. Indien de huidirritatie 
aanhoudt, een arts raadplegen. 

Oogcontact 
Bij contact met de ogen grondig met veel water uitspoelen, en een arts raadplegen. 

Inslikken 
Geen braken opwekken. De mond spoelen en veel water laten drinken. Direct medische 
zorg inroepen. 

Advies aan de arts  
Symptomatisch behandelen. Dit veiligheidsblad tonen aan de arts. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Blusmiddelen 
Het product zelf brandt niet. Blusmiddelen op de omgevingsbrand afstemmen. 

Ongeschikte blusmiddelen 
Waterstraal. 

Speciale blootstellingsrisico’s 
Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten. 

Beschermende uitrusting 
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. 

Bijkomende maatregelen 
Resten na brand en bluswater moet volgens overheidsbepalingen afgevoerd worden. 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

Persoonlijke voorzorgen 
Gemorst product kan de vloer glad maken. 

Milieuvoorzorgen 
Vermijd verspreiding van het product. (bvb door indamming, of met oliebarrières. 
Steeds vermijden dat zowel geconcentreerd als verdund product in bodem of 
oppervlaktewater terechtkomt. 

Reinigingsmethoden 
Morsvloeistof opnemen in zand, zagemeel, of inert absorptiemiddel en volgens de 
plaatselijk geldende richtlijnen afvoeren. 

7. Hantering en opslag 

Hantering 
Bij normaal gebruik geen specifieke maatregelen noodzakelijk. 

Brand- en explosiebescherming  
Geen specifieke maatregelen noodzakelijk. 

Opslag 
In de originele verpakking bewaren in een goed verluchte ruimte. 
Vermijd indringing in de grond. 
Niet samen met oxidanten opslaan.  
Verpakking goed gesloten houden. 
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties 

n.v.t. 

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden 

Niet relevant. 

Persoonlijke beveiliging 

Algemene veiligheidsmaatregelen: contact met ogen en huid vermijden. 
Bescherming bij inademing: niet van toepassing 
Bescherming van de handen: butylrubber, >120 min (EN 374) 
Bescherming van de ogen: veiligheidsbril 
Hygiënische maatregelen: voor de pauze en bij het beëindigen van het werk de handen 
wassen. Preventieve bescherming door handcrème. 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Vorm: vloeibaar 
Kleur: Geel 
Geur: Aangenaam 
pH-waarde: niet vastegesteld 
pH (1%): 3,1 
Kookpunt: niet vastegesteld 
Vlampunt: >100°C 
Zelfontbranding: n.v.t. 
Explosiegevaar: niet van toepassing 
Densiteit (20°C): 1,29 g/ml 
Oplosbaarheid in water: mengbaar 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

Gevaarlijke reacties 
Reacties met sterke oxidanten en met alkaliën (logen). 

Gevaarlijke ontledingsproducten 
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend 

11. Toxicologische informatie 

Acute orale toxiciteit: niet vastgesteld 
Acute dermale toxiciteit: niet vastgesteld 
Acute inhalatieve toxiciteit: niet vastgesteld 
Irritatie aan de ogen: niet vastgesteld 
Irritatie op de huid: niet vastgesteld 
Sensibilisering: niet vastgesteld 
Subacute toxiciteit: niet vastgesteld 
Chronische toxiciteit: niet vastgesteld 
Mutageniteit: niet vastgesteld 
Reproductietoxiciteit: niet vastgesteld 
Carcinogeniteit: niet vastgesteld 
Ervaringen uit de praktijk: geen 
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Algemeen: 
Geen gegevens over toxiciteit aanwezig.  
De classificatie wordt berekend op basis van de berekeningsmethode van de 
preparatenrichtlijn. 

12. Ecologische informatie 

Toxiciteit voor vissen: niet vastgesteld 
Toxiciteit voor daphnia: niet vastgesteld 
Gedrag in zuiveringsinstallaties: Het product kan in zuiveringsinstallaties voor 
schuimvorming zorgen. 

Toxiciteit voor bacteriën: Niet vastgesteld 
Biologische afbreekbaarheid: De tensides in dit preparaat voldoen aan de vereisten van de 
biologische afbreekbaarheid, zoals ze in de detergentenverordening EG648/2004 zijn 
vastgelegd. 

Documenten ter bevestiging hiervan worden ter beschikking gehouden van de bevoede 
instanties van de lidstaten en enkel op hun directe vraag, of op vraag van een 
detergentenfabrikant ter beschikking gesteld. 

CSB: niet vastgesteld 
BSB 5: Niet vastgesteld. 
AOX-richtlijn: Geen gevaarlijke bestanddelen aanwezig. 
2006/11/EG: Niet van toepassing 
Algemene richtlijn: Ecologische gegevens van het totale product zijn niet aanwezig. 

13. Instructies voor verwijdering 

Product 
De verwijdering dient te geschieden conform de van kracht zijnde nationale of regionale 
afvalstoffenwetgeving. In geval van twijfel de plaatselijke autoriteiten bevoegd voor 
afvalbeleid raadplegen.  

Verpakking 
Gereinigde verpakkingen kunnen gerecycleerd worden.  
Niet gereinigde verpakkingen dienen als het product behandeld te worden. 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

Dit product is niet onderworpen aan de ADR-reglementering. 

15. Regelgeving 

Blootstellingsscenario: Niet vastgesteld 
Stofveiligheidsbeoordeling: Niet vastgesteld 
Kentekens: Het product is volgens de EG-richtlijn niet kentekenplichtig. 
Gevaarsymbolen: Geen 
R-zinnen: geen 
Bijzondere kentekening: Niet van toepassing 
EU voorschriften: 1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 
1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EWG 
(2008/47/EG 
Transport-voorschriften: ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2010). 
Nationale voorschriften (DE): Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004; Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz - WRMG; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 
220, 615, 900, 905. 
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16. Overige informatie 

Bron 
MSDS van de leverancier 
 
De gegevens vermeld in dit veiligheidsinformatieblad worden in goed vertrouwen verstrekt. De 

informatie is naar ons beste weten nauwkeurig en geheel up to date. De gebruiker dient zelf de 

risico's op de arbeidsplaats vast te stellen, zoals bepaald door de voorschriften van de 

arbeidsinspectie, en dit kan niet bestaan uit of vervangen worden door informatie zoals vermeld in 

dit veiligheidsinformatieblad. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het 

afwerken van het product liggen buiten onze controle en beheersing. Om deze en ook om andere 

redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid. 

Dit VIB wordt samengesteld en dient ook uitsluitend te worden gebruikt voor dit product. 


