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7.4 Post-disinfection 
A second disinfection is performed after cleaning to securely kill off any 
mould components still present. After the second application (see point 7.5) 
DO NOT wash off the surface again. The wall can be rebuilt after drying 
(see point 9). Thoroughly clean the room after treatment with a vacuum 
cleaner equipped with a HEPA filter* to remove airborne (dead) mould par-
ticles. A suitable air cleaning device like e.g. the DA 3018E (Honeywell) may 
be used during treatment. This device effectively reduces airborne spores.

Honeywell 

* Prerequisite is that the applied vacuum cleaner can also retain particles in a range from 1 to 5 micrometres (1 microme-
tre = 1/1000 millimetres).

7.5 Practical tips: Working with Sanosil S010 

Wet mould stains with Sanosil S010 approx. 5 -10 cm beyond the 
edges. The disinfectant is either sprayed on or applied with a swab or 
a broad brush. The disinfectant is applied undiluted. Only apply as 
much disinfectant as will stick to the wall without running down in 
drops. Treatment may have to be repeated depending on the intensity 
of the infestation.

Caution: White wall paint (titanium oxide pigments) as well as plastic 
surfaces (plastic window frames) and lacquered surfaces may become 
discoloured after treatment. If you are not sure, test the disinfectant 
on a suitable spot prior to use. The manufacturer will not be liable for 
damage arising from improper handling.

 
 
 
7.6 Dosage: 
Approx. 50 – 100 ml per m2 can be applied per treatment (depending on the absorbency of the surface). 
Depending on the extent of the contamination, repeated treatments are required.

Approximate consumption(total):

• Light contamination(spot-wise mould growth): approx. 0.1 - 0.2 l/m2

• Heavier contamination: approx. 0.2 - 0.4 l/m2
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Het "geheim" van MicroKill Ag Forte is de gecombineerde, 
tweefasige werking van de hoofdbestanddelen hydrogeen-
peroxide (H2o2) en zilver.

De werkzame stof van het product is het milieuvriendelijke hy-
drogeenperoxide, dat door middel van een uitgebreid proces is 
gestabiliseerd en waarvan de katalytische werking tegen micro-
organismen met behulp van zilver (Ag) is versterkt. Hierdoor is de 
ontsmettende werking verveelvoudigd ten opzichte van normale 
hydrogeenperoxide (H2O2). De elementaire zuurstof, die door 
middel van de hydrogeenperoxide wordt gesplitst, valt de cel-
wand van micro-organismen aan bij contact. Door de chemische 
reactie van de zuurstof met de moleculen in de celwand worden 
deze afgebroken. Dit effect wordt versterkt door de zilverionen 
die aan bepaalde zwavelbruggen van eiwitten binden, zowel in 
het reproductiecomplex van micro-organismen als in hun stofwis-
selingssysteem, en deze zodoende inactiveren of vernietigen.

• Innovatief desinfectiemiddel tegen schimmels e.d.

•  MicroKill Ag Forte is een kant-en-klaar desinfectiemiddel (oxi-
datiemiddel) met een uitstekende werking tegen schimmels, 
bacteriën, virussen, gisten, protozoa en algen.

•  MicroKill Ag Forte bestaat uit gestabiliseerd hydrogeenperoxide 
(H2O2) met toegevoegd zilver (Ag). Zilver werkt als een sterke 
katalysator en verveelvoudigt de ontsmettende werking tegen 
micro-organismen.

•  MicroKill Ag Forte is eenvoudig en veilig in het gebruik. Tijdens 
de ontsmetting komen alleen zuurstof (O2) en water vrij. De 
productbestanddelen die achterblijven zijn onzichtbaar en niet 
giftig. MicroKill Ag Forte geeft geen giftige dampen af en is niet 
kankerverwekkend of genetisch manipulerend.

MICroKIll AG ForTEN
A

C

Desinfectiemiddel (oxidatiemiddel tegen schimmel-, algen- en 
mosvorming op oppervlakken binnens- en buitenshuis)

10 liter
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Een perfecte 
vlakstraal voor 
optimale bedekking 
van oppervlakken

Kunststof reservoir van 5 l, transparant met 
draagriem die het werk gemakkelijker maakt.

Met de MicroKill-spuit heeft u altijd een 
perfect resultaat!
 
Een aparte spuit voor MicroKill zorgt ervoor, 
dat er geen chemicaliën met elkaar worden 
vermengd.

Met de speciaal geselecteerde verstuiver 
wordt MicroKill in de ideale aerosolgrootte 
(druppelgrootte) verspreid. 

De aerosolgrootte en de vlakstraal garanderen 
een optimale en snelle bedekking van 
oppervlakken.

Het resultaat: geen slappe straal of een 
ontoereikend spuitpatroon.

MicroKill-spuit 
met speciale verstuiver

11664901-M MicroKill Clean-Matic 5 P

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Het juiste 
gereedschap 
is het halve 

werk!
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EIGENSCHAPPEN
MicroKill Ag Forte is een kant-en-klaar desinfectiemiddel (oxi-
datiemiddel) met een uitstekende werking tegen schimmels en 
algen.
MicroKill Ag Forte is eenvoudig en veilig in het gebruik. Tijdens 
de ontsmetting komen alleen zuurstof (O2) en water vrij. De pro-
ductbestanddelen die achterblijven zijn onzichtbaar en niet giftig. 
MicroKill Ag Forte geeft geen giftige dampen af en is niet kanker-
verwekkend of genetisch manipulerend.

Productinformatie
De werkzame stof van het product is het milieuvriendelijke hy-
drogeenperoxide, dat door middel van een uitgebreid proces is 
gestabiliseerd en waarvan de katalytische werking tegen micro-
organismen met behulp van zilver (Ag) is versterkt. Hierdoor is de 
ontsmettende werking verveelvoudigd ten opzichte van normale 
hydrogeenperoxide (H2O2). De elementaire zuurstof (O2) die door 
middel van de hydrogeenperoxide vrijkomt, valt bij direct contact 
de celwand van micro-organismen aan. Wanneer de zuurstof che-
misch reageert met de moleculen in de celwand, worden deze 
afgebroken. Dit leidt direct tot de dood van de cel en daarmee tot 
vernietiging van het behandelde mycelium (schimmel). 
  
ToEPASSINGSGEBIED
Desinfectie van binnen- en buitenoppervlakken. Op wanden, pla-
fonds, gevels en daken met algen-, mos- of schimmelvorming. Te 
gebruiken op door microben aangetast pleister, hout, verf, beton, 
kalkzandsteen, tegels, gipsplaten, behang en betonnen en klei-
dakpannen.

GEBrUIK
Aanbrengen
Met een roller, kwast, drukspuit of de volgende elektrische spuit-
apparatuur - ULV-spuitapparaten: Flex-A-Lite 2600 CE-EP, Fogmas-
ter Tri-Jet (zie onze website of product-/prijslijst).

Schimmelbestrijding (binnen)
Behandel schimmelvlekken voor de daadwerkelijke reiniging met 
(ca. 0,5-1 dl/m2) MicroKill Ag Forte om zoveel mogelijk sporen 
te inactiveren. (Er bestaat anders het risico op verspreiding van 
grote hoeveelheden kiemsporen die andere plekken in huis kun-
nen aantasten). Laat 1-2 uur inwerken.

Na de eerste behandeling met MicroKill Ag Forte moeten conidio-
gene cellen (zichtbare schimmelgroei) grondig met een kunststof 
borstel en warm zeepsop van het oppervlak worden gewassen 
en geborsteld/gewreven. Draag bescherming tijdens de behan-
deling. Was de zeepresten vervolgens af met een vochtige doek.
Breng daarna MicroKill Ag Forte aan op de aangetaste oppervlak-
ken. De randen van de schimmelvlakken plus 100-200 mm extra 
moeten volledig worden bedekt. Laat het product 24 uur op het 
oppervlak drogen. Afhankelijk van de ernst van de schimmelvor-
ming moet de procedure worden herhaald. 
Bij sterke vorming op behang en dikke verfl agen moet het op-
pervlak niet alleen worden gereinigd, maar moet de bovenste 
laag behang/verf worden verwijderd. In zeer ernstige gevallen 
kan het zelfs noodzakelijk zijn om de aangetaste pleister met een 
hamer te verwijderen. Concrobium kan dan eerst worden aange-
bracht om de sporen te fi xeren. De verwijderde muurdelen moe-
ten onmiddellijk worden afgevoerd.

Bestrijding van algen en schimmels (buitenoppervlakken)
Verwijder schimmels, mos of algen met een hogedrukreiniger van 
buitenoppervlakken. Neem daarbij de wettelijke eisen in acht. 
Door vooraf een alkalische reinigingsvloeistof aan te brengen (bij-
voorbeeld Rivolta B.W.R. 210), wordt reiniging gemakkelijker en 
kunnen oppervlakken zorgvuldig worden schoongemaakt. Plan-
ten en stuifmeel moeten mechanisch worden verwijderd en/of 
worden verschroeid.
MicroKill Ag Forte moet onverdund op het aangetaste oppervlak 
worden aangebracht en indrogen. Afhankelijk van de ernst van de 
aantasting kan het proces worden herhaald. Was het oppervlak 
vervolgens niet af. 
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Vorm: vloeibaar
Kleur: kleurloos

 Viscositeit: gebruiksklaar
 pH-waarde: ca. 2-2,5
 Gewicht: ca. 1,01 g/cm3

 Samenstelling: 
 Hydrogeenperoxide: 5%,  Zilver: 0,01%, Stabilisator, Aqua
 Verpakking: jerrycan, 10 l

NAC Europe

Ellegårdvej 18

DK-6400 Sønderborg

Denemarken

Tel.  +45 74 42 62 92

Fax  +45 74 42 47 86

Info@nac-europe.com

www.nac-europe.com
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Sanosil® S010- Einsatz nach Wasserschäden

Besser desinfiziert www.sanosil.ch 2/4

Probleme nach einem Wasserschaden
Verursacht durch Hochwasser, Wasserrohrbrüche oder blockierte Abwasserleitungen kann es zu 
Wassereintritten in Gebäuden kommen. In ungünstigen Fällen z.B. bei blockierten/verstopften
Abwasserleitungen oder bei Hochwasser kommt es zu Rückstauungen in der Kanalisation. In der
Folge dringt Schmutzwasser, gemischt mit Abwässer in die Häuser ein.
Der mit Fäkal- und anderen Keimen verseuchte Schlamm dringt in jede Ritze und beginnt nach
Kanalisation und Moder zu stinken.
Es besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko und Gefahr von Schimmelpilzbildung.

Tipps zur Reinigung nach dem Schadensfall
 Leerpumpen der gefluteten Bereiche

 Dokumentieren der Schäden/ Aufbieten des Schadensexperten der Versicherung 

 Gegenstände komplett aus dem Keller räumen und entweder abwaschen oder entsorgen

 Betroffene Wände mit Frischwasser und ggf. alkalischem Aktivschaumreiniger (Sanosil Foam
Clean A oder wirkungsgleich abspritzen/waschen. Schmutzwasser mit Wassersauger und an-
geschlossener Entleerungspumpe mit Abflussschlauch entfernen

Desinfektion nach der Reinigung
Nach dem Auspumpen und Reinigen müssen die betroffenen Flächen desinfiziert werden. Das
Infektionsrisiko durch Fäkal- und Krankheitskeimen wird dadurch stark vermindert. Gleichzeitig
kann damit auch die Entwicklung übler Gerüche gestoppt/verhindert werden.

Eine gründliche Desinfektion wirkt ausserdem prophylaktisch gegen Schimmelbildung. So ge-
winnt man die notwendige Zeit, um mittels Luftentfeuchtern * die betroffenen Räumlichkeiten
trockenzulegen. 

* Siehe „Trocknen der feuchten Räume“
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Verbruik
1 liter is voldoende voor ca. 2,5-10 m2 (afhankelijk van de ernst 
van de aantasting en de aard van het oppervlak). Dat komt over-
een met een verbruik van ca. 100-400 ml/m2. Het exacte ver-
bruik kan worden berekend door een testlaag aan te brengen.

Mengbaarheid met andere materialen
MicroKill Ag Forte mag niet met andere chemische middelen 
worden vermengd.

Bewaren
Het product is minimaal 12 maanden houdbaar zonder verlies 
aan werkzaamheid. Bewaar MicroKill in een drukspuit of iets 
dergelijks.

Gereedschap reinigen
Na gebruik grondig spoelen met water.

AlGEMEEN GEBrUIK
Schimmelsanering
Bij gebruik van sproeipomp ca. 10 – 15 m2 per liter.

Algemene oppervlaktedesinfectie
Bij gebruik van sproeipomp 10 – 25 m2 pr. liter.

Algemene ruimtedesinfectie
Van gereinigde oppervlakken bij gebruik van 
ULV hogedrukspuit 5 - 10 ml per m3.

PrEVENTIEVE BEHANDElING
Buiten
Buitenoppervlakken/gevels na reiniging met Bioni Perform 
behandelen tegen toekomstige algen- en mosvorming.

Binnen
Ter voorkoming van schimmelvorming binnenshuis, gewoonlijk 
op muren en plafonds, adviseren we verf op basis van nanotech-
nologie: Bioni Nature/Bioni Hygienic.
  
Voor een preventieve behandeling van oppervlakken waar dek-
verf zoals Bioni niet doeltreffend of praktisch gezien niet mogelijk 

is (bijvoorbeeld spantconstructies op zolders, houtconstructies en 
betonnen oppervlakken in kruipruimtes), adviseren we behan-
deling met Concrobium-schimmelbestrijding. Zeer geschikt voor 
vernevelaars. 

AFVoEr
Zie het veiligheidsinformatieblad voor MicroKill Ag Forte.

VEIlIGHEID
MicroKill Ag Forte is niet giftig, maar kan in de gebruikte concen-
tratie irriterend zijn. Draag tijdens de werkzaamheden geschikte 
beschermende handschoenen en een veiligheidsbril/gezichts-
bescherming.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid 
onmiddellijk wassen met veel water. Op deze plekken kunnen 
witte, jeukende huidverkleuringen ontstaan. Deze zijn ongevaar-
lijk en verdwijnen na een paar minuten.
Gemorst MicroKill Ag Forte verdunnen met water en met een doek 
afdrogen. De gebruikte doek daarna grondig wassen in water. 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor MicroKill Ag Forte.

let op
Witte muurverf (titaandioxidepigment), kunststof oppervlakken 
(bijvoorbeeld kunststof kozijnen) en gelakte oppervlakken kun-
nen na behandeling lichte verkleuringen vertonen.
Voor dergelijke oppervlakken is het daarom aan te raden het pro-
duct vooraf op een niet-zichtbare plek te testen. De producent 
is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik. 
Wanneer de ontsmette plek vervolgens met producten van Bioni 
wordt behandeld, zal geen verkleuring ontstaan.

Transport
Zie het veiligheidsinformatieblad voor MicroKill Ag Forte.

Markering
Zie het veiligheidsinformatieblad voor MicroKill Ag Forte.

De schimmelsaneringsprocedure van NAC Europe is op 
verzoek verkrijgbaar.
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Veiligheidsinformatieblad

Datum van uitgifte: 14-01-2015

Versie: 01.00/NLD

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

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: MicroKill Ag Forte

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

Aanbevolen toepassingen: Ontsmettingsmiddel  
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.  Dit blad met 
veiligheidsgegevens bevat algemene informatie over het chemische product. Specifieke 
instructies en richtlijnen staan op het etiket van het product en in de gebruiksaanwijzing. 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Distributeur: NAC europe ApS

Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg

Tel: +45 74 42 62 92
Fax: +45 74 42 47 86
E-mail: info@nac-europe.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
+31 30 274 88 88 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)  Uitsluitend bestemd omartsen 
te informeren bij accidentele vergiftigingen. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

DPD-classificatie (Richtlijn 
1999/45/EG):

Xi;R36

CLP-classificatie (Verordening 

(EG) nr. 1272/2008):

Eye Irrit. 2;H319    

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen en de H-zinnen.

Ernstigste schadelijke effecten: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  

2.2. Etiketteringselementen

Signaalwoorden: Waarschuwing

H-zinnen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.(H319)

P-zinnen: Oogbescherming dragen.(P280-ø)
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.(P305/351/338)
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.(P337/313)

2.3. Andere gevaren
Er is geen beoordeling uitgevoerd ter bepaling van PBT en zPzB. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
Registratie 
nummer

CAS/
EG Nr.

Stof DSD-classificatie (Richtlijn 67/548/EEG)/
CLP-classificatie (Verordening (EG) nr. 
1272/2008)

w/w% Nota

.

.

.

7722-84-1
231-765-0

.

Waterstofperoxide in oplossing 
.

.

R5 O;R8 Xn;R20/22 C;R35
Ox. Liq. 1;H271 Acute Tox. 4;H332 

Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1A;H314

5-8
.

.

.

.

.

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen en de H-zinnen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademen: Zoek frisse lucht op. 

Inname: Spoel de mond grondig uit en drink  1-2 glazen water met kleine slokjes.  Raadpleeg een dokter 
als de klachten aanhouden. 

Huid: Verwijder besmette kleding.  Spoel de huid grondig met water en blijf spoelen gedurende lange 
tijd. 

Ogen: Spoel onmiddellijk met water (bij voorkeur met een oogdouche) gedurende minimum 5 minuten. 
Sper het oog ver open. Verwijder eventuele contactlenzen. Vraag medische hulp. 

Overige opmerkingen: Laat bij raadpleging van een arts het veiligheidsinformatieblad of het etiket zien. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Veroorzaakt oogirritatie. Veroorzaakt een brandend gevoel en tranen.  Kan huidirritatie 
veroorzaken – kan roodheid veroorzaken.  Het inslikken kan last veroorzaken. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomen behandelen.  Geen onmiddellijke speciale behandeling vereist. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen Blus met poeder, schuim, koolzuur of waternevel.   Gebruik water of waternevel voor afkoeling 

van voorraad die niet ontbrand is. 

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal, omdat daardoor de brand kan verspreid worden. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is niet direct brandbaar. Vermijd inademing van damp of gas - zoek frisse lucht op. 

5.3. Advies voor brandweerlieden
Verwijder houders uit de gevarenzone indien dit kan gebeuren zonder risico. Vermijd het 
inademen van dampen en rookgassen – zoek frisse lucht op.  Draag alleen een onafhankelijk 
ademluchttoestel met een beschermingspak tegen chemicaliën op plaatsen waar (direct) 
persoonlijk contact waarschijnlijk is. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor andere personen dan de 
hulpdiensten:

Blijf tegen de wind in/houd afstand van de bron.  Lekkage tegenhouden als dit zonder risico’s 
mogelijk is.  Veiligheidsbril dragen. 

Voor de hulpdiensten: Ter aanvulling op het bovenstaande:  Beschermende kleding equivalent aan EN 368 type 3 
worden aanbevolen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Loos geen grote hoeveelheden geconcentreerde gemorste substantie en resten in de riolering. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Weglekkende substantie indammen en absorberen met zand of ander absorberend materiaal 
en afvoeren naar geschikte afvalcontainers.  Veeg gemorste druppeltjes op met een doek. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 8 voor het type beschermende uitrusting.  Zie rubriek 13 voor instructies over het 
afvoeren. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
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Gebruik het product onder goed geventileerde omstandigheden.  Stromend water en 
oogdouche dienen ter beschikking te staan.  Was de handen vóór de werkpauzes, vóór gebruik 
van de sanitaire voorzieningen en op het einde van de werkdag. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen en niet samen met voedingsmiddelen, 
diervoeder, geneesmiddelen, enz. 

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

TGG: Tijdgewogen gemiddelde.

Juridische basis: Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden. 

Bevat geen stoffen die onderworpen zijn aan de rapporteringvereisten.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Draag de hieronder gespecificeerde persoonlijke beschermende uitrusting. 

Persoonlijke beschermende 
uitrusting, 

oog/gezichtsbescherming:

Veiligheidsbril dragen.  Oogbescherming dient te voldoen aan EN 166. 

Persoonlijke beschermende 

uitrusting, huidbescherming:

Plastic of rubber handschoenen aanbevolen.  Handschoenen dienen te voldoen aan EN 374. 

Persoonlijke beschermende 
uitrusting, 

ademhalingsbescherming:

Niet vereist. 

Beheersing van milieublootstelling: Zorg voor compliantie met plaatselijke uitstootregels. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Vloeistof 

Kleur: Kleurloos 

Geur: Geurloos 

Geurdrempelwaarde: Geen data 
pH (oplossing voor gebruik): 2,0 - 2,5
pH (concentraat): Geen data  
Smelt-/vriespunt: 0°C 
Beginkookpunt en kooktraject: 100°C 
Vlampunt: Geen data  
Verdampingssnelheid: Geen data 
Ontvlambaarheid (vast, gas): Geen data 
Bovenste/onderste 
ontvlambaarheidsgrenswaarden:

Geen data 

Bovenste/onderste 
explosiegrenswaarden:

Geen data 

Dampspanning: 23 hPa
Dampdichtheid: Geen data 
Relatieve dichtheid: 1,0
Oplosbaarheid: Volledig mengbaar 
Verdelingscoëfficiënt 
n-octanol/water:

Geen data 

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen data 
Ontledingstemperatuur: Geen data 
Viscositeit: Geen data 
Ontploffingseigenschappen: Niet-explosief 
Oxiderende eigenschappen: Geen data 

9.2. Overige informatie
VOS (Vluchtige organische stoffen):  0,0%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
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Niet-reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen bekend. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen bekend. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit: Het inslikken kan last veroorzaken.  Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Op basis 
van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald. 

7722-84-1: LD50 (Rotte): 415 mg/kg

Acute dermale toxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Op basis van bestaande gegevens wordt 
ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald. 

7722-84-1: LD50 (Kanin): > 5000 mg/kg

Acute toxicitei- inademing: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Op basis van bestaande gegevens wordt 
ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald. 

7722-84-1: LC50 (4h) (Rotte): > 0,17 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie: Kan huidirritatie veroorzaken – kan roodheid veroorzaken.  Het product hoeft niet te worden 
geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt oogirritatie. Veroorzaakt een brandend gevoel en tranen.  Het product hoeft niet te 
worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Sensitisatie luchtwegen of huid: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Mutageniteit in geslachtscellen: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Carcinogene eigenschappen: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Voortplantingstoxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Eenmalige STOT-blootstelling: Het inademen van dampen kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken.  Kan bij 
inname de slijmvliezen van mond en maag-darmkanaal irriteren.  Het product hoeft niet te 
worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Herhaalde STOT-blootstelling: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Aspiratiegevaar: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Overige toxicologische effecten: Geen bekend. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen testgegevens beschikbaar. 

12.3. Bioaccumulatie

Geen testgegevens beschikbaar. 

12.4. Mobiliteit in de bodem
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Geen testgegevens beschikbaar. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen beoordeling uitgevoerd. 

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen bekend. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Vermijd het lozen in riolen of het oppervlaktewater.  Verlies en afval dienen in gesloten en 
dichte vaten te worden verzameld en naar het plaatselijke inzamelpunt voor chemisch afval te 
worden gestuurd.  
 
 EAC-code: Afhankelijk van branche en gebruik, bijvoorbeeld 06 13 01*  anorganische 
gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden 
 
Absorptiemiddel verontreinigd met het product:  
EAC-code: 15 02 02 Absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), 
poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd.   
Niet-gereinigde verpakking moet worden verwijderd via de lokale afvalophaling. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is niet gedekt door de richtlijnen voor transport van gevaarlijke goederen.

14.1. VN-nummer - 

14.2. Juiste ladingnaam 
overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN

-

14.3. Transportgevarenklasse(n) -

14.4. Verpakkingsgroep -

14.5. Milieugevaren -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

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

-

RUBRIEK 15: Regelgeving
Gedekt door:  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. 

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

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Uitleg afkortingen: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  

zPzB (vPvB): Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity 

Classificatiemethode:

R-zinnen: R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R5 Ontploffingsgevaar door verwarming.
R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
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H-zinnen: H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken, sterk oxiderend.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.

Training: Grondige kennis van dit veiligheidsblad moet worden vooropgesteld. 
Overige opmerkingen: Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor en is van toepassing op dit product alleen. Het 

is gebaseerd op onze huidige kennis en de informatie die de leverancier over het product kon 
verschaffen op het ogenblik van opstelling. Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming 
met de wet op het opstellen van veiligheidsinformatiebladenovereenkomstig 1907/2006/EC 
(REACH) en latere wijzigingen. 
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