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SERUM 1000 N
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SERUM 1000 is een speciaal samengesteld product op basis van 
hydrogeenperoxide (H2O2), dat onder andere oppervlakteactieve 
stoffen (tensiden) bevat, die de oppervlaktespanning aanzienlijk 
verlagen en daardoor het bevochtigend vermogen van Serum ef-
fectief vergroten. Door de oppervlaktespanning te verlagen, kan 
Serum door middel van capillaire werking in scheuren en spleten 
en diep in hout en andere poreuze materialen binnendringen.
SERUM 1000 reageert met schimmels (katalasen) en genereert 
en geeft grote hoeveelheden zuurstof af. Door deze chemische 
reactie wordt een zeer krachtig schuim gevormd, dat omhoog 
borrelt en organisch vuil (schimmels) en andere verontreiniging 
naar de oppervlakte van poreuze materialen stuwt, zodat dit later 
kan worden verwijderd. Deze reactie treedt ook op bij vlekken op 
en verkleuringen van houtconstructies, gipsplaten e.d. en zorgt 
ervoor dat het materiaal lichter wordt/verbleekt. 

SERUM 1000 brengt alle verontreiniging naar de oppervlakte, 
zodat deze met een stofzuiger met HEPA-filter kan worden ver-
wijderd. Na stofzuigen met een HEPA-filter zijn de oppervlakken 
schoner, lichter en vrij van schimmels en andere organische ve-
rontreiniging.

SERUM 1000 kan het best worden aangebracht met airless spuit-
techniek. Deze toepassingsmethode zorgt voor maximale dekking 
in de kortst mogelijke tijd en bespaart werktijd in vergelijking met 
andere methoden voor het verwijderen van schimmel. SERUM 
1000 genereert en/of laat geen chemicaliën achter die schadelijk 
zijn voor de gezondheid, beschadigt geen waterbestendige op-
pervlakken en geeft geen dampen af die giftig/schadelijk zijn 
voor de gezondheid. 

• Technologie/chemie op basis van hydrogeenperoxide (H2O2).
• Verwijdert alle organische verontreiniging van oppervlakken.
• Oxideert en elimineert nare luchtjes.
• Verwijdert vlekken en bleekt/licht houtconstructies op.
• Chloorvrij.
• Onschadelijk voor alle waterbestendige oppervlakken.
• Biologisch afbreekbaar.
• Serum wordt afgebroken en omgezet in water en zuurstof (O2).
•   Schuimt krachtig bij contact met organisch materiaal  

(bijvoorbeeld katalasen).
• Organisch materiaal "borrelt" naar de oppervlakte.

SERUM 1000 N
A

C

Krachtig reinigingsmiddel/oxidatiemiddel voor verwijdering van sterke organische  
en biologische verontreiniging, zoals schimmel in huizen en gebouwen.

i -  echn l g TM

SERUM 1000 reageert met schimmel en genereert en geeft grote 
hoeveelheden zuurstof af. Door deze chemische reactie wordt een 
zeer krachtig schuim geproduceerd, dat omhoog borrelt en orga-
nische verontreiniging naar de oppervlakte van poreuze materia-
len stuwt. Serum 1000 verwijdert ook vlekken op en verkleurin-
gen van houtconstructies, gipsplaten e.d. en zorgt ervoor dat het 
materiaal lichter wordt/verbleekt. 
SERUM 1000 brengt alle verontreiniging naar de oppervlakte, 
zodat deze met een stofzuiger met HEPA-filter kan worden ver-
wijderd. Na stofzuigen met een HEPA-filter zijn de oppervlakken 
schoner, lichter en vrij van schimmels en andere organische ver-
ontreiniging.
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Hout

Bio�lm

Schimmel

Wortels

Serum 1000
Serum 1000 valt schimmels, 
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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.

Desinfectie na water- en rioolschade e.d. in huizen 
en bedrijven moet serieus worden genomen.

Met de Serum 1000-spuit heeft u altijd een 
perfect resultaat!
 
Een aparte spuit voor Serum 1000 zorgt ervoor dat 
er geen chemicaliën met elkaar worden vermengd.

Met de speciaal geselecteerde verstuiver wordt 
Serum 1000 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.

Serum 1000-spuit 
met speciale verstuiver

11664901-S Serum 1000 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!



GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de procedure voor de betreffende taak goed door, voordat u 
het product gebruikt. Draag geschikte persoonlijke beschermings-
middelen, wanneer u met het product werkt. Spuit een royale 
hoeveelheid SERUM 1000 op het te reinigen oppervlak. Laat het 
enkele minuten inwerken, voordat u verdergaat. Afhankelijk van 
de mate van verontreiniging moet het oppervlak met een borstel 
worden behandeld om er zeker van te zijn dat de vloeistof vol-
doende binnendringt. Laat SERUM 1000 opnieuw enkele minuten 
inwerken. Breng SERUM 1000 opnieuw aan wanneer de kleur van 
de vlek zichtbaar wordt. Na verloop van tijd komt er zuurstof vrij 
en wordt het product minder werkzaam. Door het product op-
nieuw aan te brengen, keert het blekende en reinigende effect 
terug. Zuig de oppervlakken na reiniging met een stofzuiger met 
HEPA-fi lter. Hierdoor wordt alle verontreiniging verwijderd die 
naar de oppervlakte is geborreld.

ONGEBRUIKTE VLOEISTOF MAG NIET WORDEN TERUGGEGOTEN IN HET 
ORIGINELE RESERVOIR

DEKKRACHT
Bij niet-poreuze oppervlakken tot 25 m2 per liter en bij poreuze 
oppervlakken tot 8 m2 per liter, afhankelijk van de mate van ver-
ontreiniging en de porositeit.

Serum wordt geconcentreerd gebruikt. 
pH-waarde concentraat: 3,5. 

VOORZORGSMAATREGELEN
Aanraking met de huid vermijden. Niet inslikken. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. Wanneer het product niet wordt gebruikt, 
moet het reservoir goed worden afgesloten. Bewaar het reservoir 
op een koele, droge plek. Bewaar bij een temperatuur beneden 
38°C. Vermijd afvoer naar riool en aquatisch milieu. Hergebruik 
het lege reservoir niet. Ongebruikt materiaal mag niet worden te-
ruggegoten in het originele reservoir. Persoonlijke beschermings-
middelen: gebruik een volledig gelaatsscherm met fi lter, volle-
dig beschermende kleding met bedekking van hoofd en voeten, 
chemisch bestendige handschoenen en laarzen. Tape kleding en 
handschoenen vast bij de pols om onvoorziene blootstelling aan 
het product te voorkomen. Vervang fi lters overeenkomstig de 
aanbevelingen van de producent. Gooi de beschermende kleding 

na gebruik weg. HERGEBRUIK DE BESCHERMENDE KLEDING NIET. We 
verwijzen voorts naar de risico-identifi catie van het product en 
naar het veiligheidsinformatieblad voor Serum 1000.

VERZENDINSTRUCTIES
HYDROGEENPEROXIDE, WATERIGE OPLOSSING (met min. 8% maar 
max. 20% hydrogeenperoxide, 5.1, UN-2984, PG III.

Serum 1000 - niet alleen tegen schimmel
Serum 1000 is speciaal ontwikkeld voor een effectieve reiniging 
en oxidatie van schimmel. Vanwege de unieke producteigen-
schappen kan Serum 1000 echter ook met goed resultaat voor an-
dere zware reinigingstaken worden gebruikt. Serum 1000 reinigt 
en oxideert op onovertroffen wijze organische verontreiniging en 
elimineert tegelijkertijd alle nare luchtjes.

Voorbeelden: 
-  Sterke biologische verontreiniging door rioolschade e.d.
-   Sterke biologische verontreiniging door een lijk e.d. 

(lichaamsvloeistoffen).
-  Reiniging op een plaats delict, bijvoorbeeld bloed.
-  Geurschade: Serum 1000 oxideert permanent de geur 

van rook- en roetschade.
-  Geurschade door urine van katten e.d. 
-  Algemene reiniging en oxidatie van sterke 

biologische/organische verontreiniging.

SERUM 1000 N
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Krachtig reinigingsmiddel/oxidatiemiddel voor verwijdering van sterke 
organische en biologische verontreiniging, zoals schimmel in huizen en gebouwen.
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1.  GEBREKKIGE DROGING/ONVOCHTIGING.  
  Als het vochtgehalte in de materialen/het oppervlak veel hoger ligt dan 15% relatieve luchtvochtigheid, zal Serum 1000 niet in 

het oppervlak kunnen doordringen en geen contact kunnen maken met de wortels van de schimmel (Hyfen). Daardoor ontstaat 
de kans dat de schimmels opnieuw zullen groeien.

2. ONVOLDOENDE HEPA-STOFZUIGEN.
   Ledere cm2 dient te worden gestofzuigd met een effectieve borstel.  

3. ONVOLDOENDE AFSCHERMING VAN DE BESMETTE PLEK.
   Bij schimmelsanering is het belangrijk om het werkgebied af te schermen om onnodige besmetting van reeds gereinigde  

oppervlakken te voorkomen.

4. DE AANBRENGPROCEDURE IS NIET GEVOLGD.  
  Dat zal in veel gevallen betekenen, dat men geen nieuwe laag Serum 1000 heeft aangebracht op de gebieden die schuimden.

Eén misverstand rond Serum 1000 is dat "meer beter is". Men brengt één keer een dikke laag Serum 1000 aan en gaat daarna 
verder. Het probleem is dat het product, ongeacht of men weinig of veel gebruikt, binnen 20 minuten wordt omgezet in water 
en zuurstof. Dat is de reden, dat we in onze procedure meerdere lagen voorschrijven. Men moet OOK IEDERE cm2 in de afge-
schermde gebieden behandelen (hetgeen mogelijk niet gebeurt) en daarna de gebieden die schuimden opnieuw inspuiten.

SERUM 1000 N
A

C

De VIER enige redenen waarom microbiële steekproeven (bijvoorbeeld Mycometer,  
afdrukplaten, BioDetect) niet worden goedgekeurd bij het werken met Serum 1000 zijn:
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1. Scherm het werkgebied af (bijvoorbeeld door Zipwall te plaatsen).

2. Voer testen uit op de aangetaste plekken.

3. Laat het oppervlak drogen tot een vochtgehalte van minder dan 15%.

4.  Veeg en stofzuig het gebied met een industriële stofzuiger om bouwafval e.d. te verwijderen  
(HEPA-STOFZUIGEN IS NIET NODIG).

5. Breng Serum 1000 aan op ALLE oppervlakken in het afgeschermde gebied.

6.  Schrob de gebieden met sterke schuimvorming, sterke verkleuring/plekken of zware schimmelgroei  
en breng daarna opnieuw Serum 1000 aan.

7.  Wacht MINIMAAL 20 minuten en breng daarna opnieuw Serum 1000 aan op de gebieden, die tijdens stap 5 schuimden  
(herhaal tot ze niet langer schuimen).

8.  Wanneer alle gebieden zijn opgehouden met schuimen, wacht u tot de oppervlakken droog zijn.  
Plaats evt. een ontvochtiger om het drogen van het gebied te bespoedigen.

9. Wanneer het gebied droog is, HEPA stofzuigt u IEDERE cm2 binnen het afgeschermde gebied zeer grondig.

10. Breng evt. Serum 2000, Concrobium of een product van Fosters aan.

11. Zet de HEPA-luchtreinigers aan en voer microbiële steekproeven uit.

Indien u deze procedure volgt, kan elke woning of kruipruimte in één dag door slechts twee technici gesaneerd worden.

SERUM 1000 N
A
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Zo gebruikt u Serum 1000 bij schimmelsanering. Om te borgen dat het werk correct  
wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat u deze eenvoudige aanbrengprocedure volgt:
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Speciaal samengesteld additief dat de schimmelsaniering optimaliseert/versnel
 

SERUM PRODUCTS, LLC., 1355 West Oak Commons Lane, Suite B, Marietta, Ga. 30062  •  (866) 477-6078 Toll Free  •  (678) 290-1880 Local  •  (678) 290-1769 Fax

PICTURES OF WOOD UNTREATED AND 
TREATED WITH SERUM 1000 ACCELERATED

BEFORE  -  ORIGINAL PALLET NO. 1

PALLET NO. 1 AFTER TREATING THE BOTTOM HALF
WITH ACCELERATED SERUM 1000

SERUM PRODUCTS, LLC., 1355 West Oak Commons Lane, Suite B, Marietta, Ga. 30062  •  (866) 477-6078 Toll Free  •  (678) 290-1880 Local  •  (678) 290-1769 Fax

PICTURES OF WOOD UNTREATED AND 
TREATED WITH SERUM 1000 ACCELERATED

BEFORE  -  ORIGINAL PALLET NO. 1

PALLET NO. 1 AFTER TREATING THE BOTTOM HALF
WITH ACCELERATED SERUM 1000

AFBEELDINGEN VAN ONBEHANDELD HOUT EN HOUT DAT MET SERUM 1000 ACCELERATOR IS BEHANDELD.

PALLET NR. 1
VOOR

PALLET NR. 1
Na behandeling van de onderste 

helft met geaccelereerde SERUM 1000
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OMSCHRIJVING
Serum 1000 Accelerator is een speciaal samengesteld additief, 
dat het vermogen van Serum 1000 om te reinigen en bleken sig-
nifi cant versnelt. Serum 1000 is al jarenlang een probaat reini-
gings-/bleekmiddel voor schimmel en andere zware biologische/
organische verontreiniging. Serum 1000 Accelerator is dusdanig 
samengesteld dat het ervoor zorgt dat Serum 1000 miljoenen
hydroxylradicalen genereert, die het gereinigde en blekende ef-
fect op met name hardnekkige zwarte plekken bevorderen. Met 
het supereffectieve Serum 1000 Accelerator kunt u nu extreem 
snel schimmel/organische verontreiniging verwijderen en er 
tegelijkertijd op vertrouwen, dat alle verkleuringen en plekken 
verdwijnen, hetgeen resulteert in optisch fraaie en schimmelvrije 
oppervlakken.
 
GEBRUIKSAANWIJZING - 5 LITER SERUM 1000 SPROEIPOMP
Giet 5 liter Serum 1000 in de serumspuit. Voeg, als u klaar bent 
om te reinigen, 120 ml Serum 1000 Accelerator toe, met behulp 
van de Pro-Blend doseerdop. Schroef de pomp er direct in. De 
spuit niet schudden. Begin direct met de behandeling.
 
GEBRUIKSAANWIJZING - 1,25 LITER SERUM 1000 SPROEIPOMP
Giet 1 liter Serum 1000 in de serumspuit. Voeg, als u klaar bent 
om te reinigen, met behulp van de Pro-Blend doseerdop 24 ml 
Serum 1000 Accelerator toe. Schroef de pomp er direct in. De 
spuit niet schudden. Begin direct met de behandeling.
 
BRUGSANVISNING - AIRLESS-SPUIT
Voeg de gehele inhoud van de fl es Serum 1000 Accelerator 
(443 ml) toe aan de 19 liter jerrycan. NIET schudden. Plaats de 
slang van uw Airless-spuit in de jerrycan met de zojuist gemeng-
de Serum 1000 erin en begin direct met de behandeling.
 
ALGEMEEN VOOR ALLE TOEPASSINGSMETHODEN
Spuit de geactiveerde Serum 1000 op de normale manier op alle 
besmette oppervlakken. Bewerk de gebieden met sterke, zicht-
bare schimmel of duidelijke donkere plekken met een harde bor-
stel en spuit ondertussen het mengsel op deze gebieden. Er zal 
een sterke schuimontwikkeling optreden op de oppervlakken met 
levende organismen. Spuit na 10 minuten opnieuw op de schui-
mende plekken. Ontstaat er geen schuim, dan is het gebied gerei-
nigd. Schuimt het nog steeds, breng het geactiveerde Serum 1000 
mengsel dan nogmaals aan, tot het schuimen ophoudt. Wacht ten 
minste 1 uur tot de oppervlakken droog zijn en stofzuig alle op-
pervlakken in het besmette gebied grondig met HEPA.

DOSERING
1 Fles Serum 1000 Accelerator (443 ml) is voldoende voor 1 jer-
rycan Serum 1000 (19 liter). Gebruikt u minder dan 19 liter, ge-
bruik dan 24 ml Accelerator per liter Serum 1000. Het is belangrijk 
dat u deze dosering niet overschrijdt, omdat Serum 1000 anders 
extreem veel zal schuimen. Gebruik daarom slechts 24 ml Acce-
lerator per liter Serum 1000. Gebruik de meegeleverde Pro-Blend 
doseerdop voor een eenvoudige en juiste dosering.
 
HOUDBAARHEID
Serum 1000 met daarin Accelerator heeft een houdbaarheid van 
ca. 1-1,5 dag. De geactiveerde Serum 1000 heeft een pH-waarde 
van 9 (Serum 1000 heeft een pH-waarde van 3,2). De enige bij-
producten van Serum 1000 Accelerator zijn water, zuurstof en ka-
liumacetaat (een additief voor levensmiddelen).
 
BELANGRIJK!
Indien er na gebruik nog een hoeveelheid geactiveerd Serum 
1000 in de houder zit, draai de dop dan niet helemaal vast, zodat 
het gas dat ontstaat door Serum 1000 te activeren met de Accele-
rator door de opening van de schroefdop kan ontsnappen.
 
Indien er meer Accelerator wordt toegevoegd dan voorgesche-
ven zal de oplossing overreageren en al in de houder beginnen 
te schuimen. Als dat gebeurt in een gesloten houder, zoals bij-
voorbeeld een sproeipomp, verwijder dan de pomp meteen uit 
de houder, zodat de druk niet het punt wordt bereikt waarop de 
houder beschadigd raakt.
 
Bevat kaliumhydroxide. Gebruik chemicaliënbestendige hand-
schoenen en oogbescherming bij het gebruiken en schenken van 
dit product.

Artikelnummer: 5-215DT-06
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schoenen en oogbescherming bij het gebruiken en schenken van 
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Veiligheidsinformatieblad

Datum van uitgifte: 15-11-2013

Versie: 01.00/NLD

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

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: Serum 1000

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

Aanbevolen toepassingen: Krachtig reinigingsmiddel/oxidatiemiddel voor  verwijdering van sterke organische/biologische 
verontreiniging, zoals schimmels, in huizen en gebouwen, schoonmaak na rioolschade en na 
het vinden van lijken etc. 

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

Ellegårdvej 18 
6400 Sønderborg
Denemarken 

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) 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

DPD-classificatie: Xn;R22 Xi;R41

CLP-classificatie: Eye Dam. 1;H318   Acute tox. 4; H302                                                      

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

Ernstigste schadelijke effecten: Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken.                  

2.2. Etiketteringselementen

Signaalwoorden: Gevaar

Bevat: Waterstofperoxide in oplossing 10-25%

H-zinnen: Veroorzaakt ernstig oogletsel.(H318)
Schadelijk bij inslikken.(H302)

P-zinnen: Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.(P280-øa)
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.(P305/351/338)
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.(P310-a)
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2.3. Andere gevaren
Er is geen beoordeling uitgevoerd ter bepaling van PBT en zPzB. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
Registratie 
nummer

CAS/
EG Nr.

Stof DSD-classificatie/
CLP-classificatie

w/w% Nota

.

.

.

.

.

7722-84-1
231-765-0
.
64-19-7

200-580-7

Waterstofperoxide in oplossing
.
.
Azijnzuur

.

R5 O;R8 Xn;R20/22 C;R35
Ox. Liq. 1;H271 Acute Tox. 4;H332
Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1A;H314
R10 C;R35

Flam. Liq. 3;H226 Skin Corr. 1A;H314

10-25
.
.
0,1-1

.

.

.

.

.

.

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

Overige opmerkingen: Overeenkomstig (EG-) Richtlijn nr. 648/2004 over wasmiddelen:  minder dan 5 %:  niet-ionogene 

oppervlakteactieve stoffen  15 % of meer, maar minder dan 30 %:  zuurstofbleekmiddelen 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademen: Zoek frisse lucht op.  Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden. 

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.  Was de huid met water.  Raadpleeg een dokter als de klachten 
aanhouden. 

Ogen: De ogen ver opensperren, eventuele contactlenzen verwijderen en onmiddellijk spoelen met 
water (bij voorkeur met een oogdouche). Vraag onmiddellijk medische hulp. Ga door met 
spoelen tot een arts de behandeling overneemt. 

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

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Schadelijk bij opname door de mond.  Contact met de ogen kan diepe brandwonden, pijn, 
scheuren en krampen in de oogleden veroorzaken. Risico op ernstige oogletsels en 
gezichtsverlies.  Kan huidirritatie veroorzaken – kan roodheid veroorzaken.  Het inademen van 
neveldamp kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
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.  Bij kans op blootstelling aan 
dampen en uitlaatgassen moet zelfstandig werkende beademingsapparatuur worden gedragen. 

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.  Draag handschoenen.  Draag 
veiligheidsbril/gezichtbescherming.  Als er niet goed geventileerd wordt, gebruik dan 
ademhalingsbescherming.  
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Voor de hulpdiensten: Ter aanvulling op het bovenstaande:  Beschermende kleding equivalent aan EN 368 type 3 
worden aanbevolen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat weglekkende substantie terecht komt in de riolering en/of het oppervlaktewater. 

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
Werk onder effectieve procesventilatie (bijv. plaatselijk afzuigsysteem).  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.  Vorstvrij bewaren. 
Bewaren bij temperaturen onder 50°C. 

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:

Draag veiligheidsbril/gezichtbescherming.  Oogbescherming dient te voldoen aan EN 166. 

Persoonlijke beschermende 

uitrusting, huidbescherming:

Draag handschoenen.  Soort materiaal:  Nitrilrubber/  Neopreenrubber.  Handschoenen dienen 
te voldoen aan EN 374.  Voor dit product is geen doorbraaktijd bepaald. Verwissel regelmatig 

van handschoenen. 

Persoonlijke beschermende 
uitrusting, 

ademhalingsbescherming:

Als er niet goed geventileerd wordt, gebruik dan ademhalingsbescherming/   Bij 
verstuiving/vorming van spraywaas:  Filtertype:  B.  Ademhalingsbescherming dient te voldoen 

aan een van de volgende standaarden: EN 136/140/145. 

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: Helder 

Geur: Geen data 

Geurdrempelwaarde: Geen data 
pH (oplossing voor gebruik): Circa  4,5 (1%)
pH (concentraat): Circa  3,5 
Smelt-/vriespunt: -14°C 
Beginkookpunt en kooktraject: 218°C 
Vlampunt: Geen data  
Verdampingssnelheid: Geen data 
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Ontvlambaarheid (vast, gas): Geen data 
Bovenste/onderste 
ontvlambaarheidsgrenswaarden:

Geen data 

Bovenste/onderste 
explosiegrenswaarden:

Geen data 

Dampspanning: Geen data 
Dampdichtheid: Geen data 
Relatieve dichtheid: 1,05
Oplosbaarheid: Mengbaar  med vand
Verdelingscoëfficiënt 
n-octanol/water:

Geen data 

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen data 
Ontledingstemperatuur: Geen data 
Viscositeit: Geen data 
Ontploffingseigenschappen: Geen data 
Oxiderende eigenschappen: Geen data 

9.2. Overige informatie
watervrij produkt :  18,2%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Oxiderende eigenschappen 

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

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Het product is niet ontvlambaar, maar kan net zoals zuurstof vuur aanwakkeren. 

10.4. Te vermijden omstandigheden
Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). 

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: Schadelijk bij opname door de mond.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Acute dermale toxiciteit: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

Acute toxicitei- inademing: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 

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

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Contact met de ogen kan diepe brandwonden, pijn, scheuren en krampen in de oogleden 
veroorzaken. Risico op ernstige oogletsels en gezichtsverlies. 

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 neveldamp kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken.  Het 
product hoeft niet te worden geclassificeerd.  Geen testgegevens beschikbaar. 
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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

Het product bevat minstens één stof met een laag bioaccumulerend potentieel. 

7722-84-1: Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: -1,57

12.4. Mobiliteit in de bodem

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 16 09 03 Peroxiden, bv. 
waterstofperoxide  

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
ADR/RID

14.1. VN-nummer 2984 

14.2. Juiste ladingnaam 
overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN

WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER

14.3. Transportgevarenklasse(n) 5.1

14.4. Verpakkingsgroep III

Gevarenidentificatienummer 50

Tunnelrestrictiecode: E

14.5. Milieugevaren Het product moet niet als een gevaar voor het milieu worden gelabeld (symbool: vis en boom). 

ADN
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14.1. VN-nummer 2984

14.2. Juiste ladingnaam 
overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportgevarenklasse(n) 5.1

14.4. Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren Het product moet niet als een gevaar voor het milieu worden gelabeld (symbool: vis en boom). 

Milieugevaar in tankschepen: - 

IMDG

14.1. VN-nummer 2984

14.2. Juiste ladingnaam 
overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportgevarenklasse(n) 5.1

14.4. Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren Het product is geen 'marine pollutant' (MP). 

IMDG-code segregatiegroep: - 

ICAO/IATA

14.1. VN-nummer 2984

14.2. Juiste ladingnaam 
overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportgevarenklasse(n) 5.1

14.4. Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren Het product moet niet als een gevaar voor het milieu worden gelabeld (symbool: vis en boom). 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen. 

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

Niet van toepassing. 

RUBRIEK 15: Regelgeving
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: Berekening gebaseerd op de gevaren van de bekende componenten. 

R-zinnen: R10 Ontvlambaar.
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: H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken, sterk oxiderend.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
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. 

AOA/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) NL

 












