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

1.1. Productidentificatie 

Zilverpoets 
Artikelnummer: 210319 
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 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

2.1.1. Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Indeling volgens tabel bijlage VII 1272/2008/EG 

2.1.2. Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 
Gevaarsymbool: geen 
R-zinnen: Geen 
Het product is volgens de EG-richtlijnen niet kentekenplichtig 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 67/548/EEG of 1999/45/EG 
Gevaarsymbool: geen 
R-zinnen: Geen 
S-zinnen: Geen 
Bijzondere kentekening: Niet van toepassing 
Reinigingsmiddel, 648/2004/EG, bevat: < 5% niet ionische Tenside 
< 5% anionische Tenside 
Parfum ALPHA-ISOMETHYL IONONE 
Parfum 

2.3. Andere gevaren 

Andere gevaren werden tot op heden niet vastgesteld. 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Het product is een mengsel 
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3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Classificatie 

Citroenzuur CAS: 77-92-9 
EINECS/ELINCS: 201-069-1 
ECB-Nr.: 01-2119457026-

42-XXXX 

1-<5 Xi, R36 

Augenreiz. 2, H319 

Fettalkoholethersulfat, 
Na-Salz 

CAS: 9004-82-4 
EINECS/ELINCS: 221-416-0 

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 
GHS/CLP: Skin Irrit. 2 - H315 

 
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 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen 
Verontreinigde kleding uittrekken. 

Inademing 
Voor frisse lucht zorgen. 

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 
De mond spoelen en veel water laten drinken.  
Geen braken opwekken.  
Medische zorg inroepen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Misselijkheid, braken. 
Maag- en darmklachten. 

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

Symptomatisch behandelen. Dit veiligheidsblad tonen aan de arts. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

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

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

Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. 
Brandresten en bluswater moet volgens overheidsbepalingen afgevoerd worden. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Gemorst product kan de vloer glad maken. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

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

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal 

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

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie § 8, 13 

7. Hantering en opslag 

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

Bij normaal gebruik geen specifieke maatregelen noodzakelijk. 

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

In de originele verpakking bewaren in een goed verluchte ruimte. 
Vermijd indringing in de grond. 
Niet samen met oxidanten opslaan.  
Verpakking in een goed verluchte ruimte bewaren 
Verpakking goed gesloten houden. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Zie gebruik van het product. § 1.2 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

n.v.t. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: n.v.t. 
Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril 
Bescherming van de handen: Dit is een aanbeveling. Voor gedetailleerde informatie moet 
de leverancier van de handschoenen gecontacteerd worden. 
Bij langdurig contact: Butylrubber, >120 min (EN 374) 
Lichaamsbescherming: Niet van toepassing 
Bijkomende veiligheidsmaatregelen: Vermijd contact met de ogen en de huid. 
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Hygiënische maatregelen: voor de pauze en bij het beëindigen van het werk de handen 
wassen. Preventieve bescherming door handcrème. 
Bescherming van de ademhaling: Niet van toepassing 
Thermische gevaren: niet van toepassing 
Milieumaatregelen: Niet vastgesteld 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Vorm: vloeibaar 
Kleur: Geel 
Geur: Aangenaam 
pH (1%): 3,1 
Vlampunt: >100°C 
Zelfontbranding: n.v.t. 
Brandbevorderend: nee 
Explosiegevaar: Geen 
Densiteit: 1,29 g/ml 
Oplosbaarheid in water: mengbaar 

9.2. Overige informatie 

Geen informatie beschikbaar 

10. Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Zie § 10.3 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden (kamertemperatuur) 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Reacties met alkaliën (logen) 
Reacties met sterke oxidatiemiddelen. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Zie § 10.3 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Zie § 7 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 

11. Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit 
Gehalte Bestanddeel 
1-<5 Polyoxyethylen-5-Oleylcetylalkohol, CAS: 68920-66-1 

LD50, oral, > 5000 mg/kg (Directive 84/449/EEC B1). 
1-<5 Citronensäure, CAS: 77-92-9 

LD50, oral, Ratte: > 3000 mg/kg (IUCLID). 
Zware oogbeschadiging/ irritatie: niet bepaald 
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Bijtend-/irriterend effect op de huid: niet bepaald 
Sensibilisering van de ademhalingswegen: niet bepaald 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit bij eenmalige bloodstelling: niet bepaald 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit bij herhaalde bloodstelling: niet bepaald 
Mutageniteit: niet bepaald 
Toxiciteit voor de voortplanting: niet bepaald 
Carcinogeniteit: Niet bepaald 
Algemeen: Toxicologische gegevens van het totale product zijn niet voorhanden.  
De indeling is gebeurd op basis van berekeningen volgens de preparatenrichtlijn. 

12. Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gehalte [%]  Bestanddeel 
1 - <5  Polyoxyethylen-5-Oleylcetylalkohol, CAS: 68920-66-1 
 EC0, Bakterien: >10 - 100 mg/l (OECD 209). 
 LC50, Fisch: >1 - 10 mg/l (ISO 7346/2). 
1 - <5  Citronensäure, CAS: 77-92-9 
 EC50, (72h), Daphnia magna: ~ 120 mg/l (IUCLID). 
 LC50, (96h), Leuciscus idus: > 440 - 760 mg/l (IUCLID). 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Gedrag in zuiveringsinstallaties 
Het product kan in zuiveringsinstalaties tot schuimvorming leiden. 

Biologische afbreekbaarheid 
De in dit preparaat gebruikte tensiden voldoen aan de vereisten van de biologische 
afbreekbaarheid, zoals die in verordening EG 648/2004 over detergenten vastgelegd zijn. 
Documenten die dit bevestigen worden ter beschikking gehouden van de bevoegde 
instanties van de lidstaten en enkel aan hen ofwel op hun directe vraag, of op vraag van 
een detergentenfabrikant ter beschikking gesteld. 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen informatie beschikbaar. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen informatie beschikbaar. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Op basis van alle beschikbare informatie is dit product niet als PBT of vPvB in te delen. 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Ecologische informatie van het preparaat zijn niet beschikbaar. 
Het product niet in ongecontroleerd in het milieu terecht laten komen. 

13. Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

De verwijdering dient te geschieden conform de afvalrichtlijn 2008/98/EG en de nationale 
en regionale voorschriften.  

Product 
Afvalverwijdering eventueel met de bevoegde diensten afstemmen. 
AVV-Nr. (aanbevolen): 070699 Abfälle a.n.g. 
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Ongereingigde verpakkingen 
Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden dienen als de stof zelf afgevoerd te 
worden. 
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. 
AVV-nr (aanbevolen): 150102 Verpackungen aus Kunststoff. 
 150104 Verpackungen aus Metall. 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

Dit product is niet onderworpen aan de ADR-wetgeving. 

15. Regelgeving 

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

EU-Voorschriften  
1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 
(Reach); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG); 453/2010/EG 

Transport-vorschriften ADR  
(2011); IMDG-Code (2011, 35. Amdt.); IATA-DGR (2012) 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 

Stofveiligheidsbeoordelingen voor stoffen in dit mengsel zijn niet uitgevoerd. 

16. Overige informatie 

Bron 
MSDS van de leverancier 

Verklaring van R- en H- zinnen in §2 
R36 - Irriterend voor de ogen 
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid 
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid 
R53 - Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 
R38 - Irriterend voor de huid 
 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
 
 
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. 


