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Osmo Wisch-Fix 8016

1. Identificatie van de stof of het preparaat en naam van de vennootscbap/onderneming

Identificatle van het product
Osmo Wisch-Fix
Vloeronderhoudsreiniger

Identificatle van de vennootschap:
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 12
D – 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 692-188
Fax: +49 (0) 251 / 692-462

Telefoon in noodsituaties:
Antigifcentrum +49 (030) 19240

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering
Beschrijving: zeepreiniger op basis van (volgens 89/542/EEG):

 Plantaardige zepen 5-15 %
niet ionogene tensiden 1-5 %

Gevaar/ifke ingredlänten % Symbool/R-zin CAS
5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 0,006 C, R-34-43-52/53 26172-55-4
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on 0,002 C, R-34-43-52/53 2682-20-4
Komponenten gemengt 3:1, total 0,008 C, R-34-43-52/53 55965-84-9

3. Identificatie van de geraven
Geen specifieke risico‘s bekend

4. Eerste-hulpmaatregelen
Na inademen

Na huidcontact
Met water afwassen.

Na contact met de ogen
Met veel water uitspoelen bij geopend ooglid gedurende minstens 10 min.

Na doorslikken
Geen braken opwekken. Arts raadplegen.

Aanwijzingen voor de arts
Alkalische zeepoplossing
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5. Maatregelen voor bestrilding van brand

Geschikte blusmiddelen
Alle blusmiddelen zijn toegestaan

Niet geschikte blusmiddelen

Specifieke risico‘s door de stof, de verbrandingsproducten ervan of gassen welke ontstaan
Geen bekend

Speciale veiligheidsuitrusting bij de bestrijding van brand Geen specifieke maatregelen
noodzakelijk.

6. Maatrepelen bij accidenteel vriikomen van de preparaat

Preventieve maatregelen
In de originele verpakking bewaren

Veiligheidsmaatregelen voor het milieu
Niet in de grond of het oppervlaktewater laten komen

Reinigen/opnemen
Opnemen met absorberend materiaal

7. Hantering en opslag

Hantering
/

Aanwijzingen voor brand- en explosiegevaar
Geen specifieke maatregelen noodzakelijk

Opslag
In de originele verpakking opslaan.
Verpakking goed gesloten houden.
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonliike bescherming
 Aanvuflende gegevens m.bt. de inrichting van technische installaties

Bestanddelen met te controleren grenswaarden afhankelijk van de werkplek Geen

Persoonlijke veuigheidsuitrusting
Ademhalingsbescherming: -

Bescherming van de handen: handschoenen uit rubber of latex
Bescherming van de ogen: veiligheidsbril.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand: dik vloeibaar
Kleur: geel
Geur: geen

 Kookpunt: 100°C
 Viampunt: n.v.t.

Ontbranding bij: n.v.t.
Explosiegevaar: -

Explosiegrenzen:  onderste: geen, bovenste: geen
Relatieve dichtheid:  1,024 g/cm³
Oplosbaarheid: onbegrensd
PH (20°C): 10,9 (bij conc.)

 Viscositeit: 290 mPas

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden
 geen

Te vermijden stoffen
 geen

Gevaarlijke ontiedingsproducten
Geen bekend

11. Toxolopische informatie

Acute toxiciteit, gegevens over de samenstelling
LD/LC5O: geen gegevens bekend

Ervaring bij mensen
Geen negatieve uitwerking bekend

12. Gecievens over ecobgie
Afbreekbaarheid
Meer dan 90% afbreekbaar.
Ecotoxische werking
Aquatische toxiciteit: gering



Gedrag in zuiveringsinstallaties: geen verstoring van de biologische zuiveringstrap.
Veiligheidsinformatiebiad Splendid 4/4
MSDS nr. 205813
Laatste aanpassing: 29/12/2005 _____ ___________ ______ _________

Bijkomende informatie
CSS-waarde: 210

Bevat qua receptuur geen zware metalen en verbindingen uit EG-richtlijn nr.
76/464 EEC

13. Instructies voor verwildering

Product
Verwijdering, vernietiging in overeenstemming met de plaatselijke richtfljnen.

14.Informatie met betrekkinci tot het vervoer

Dit product is niet onderworpen aan de ADR-voorschriften.

15. Wetteliik verplichte informatle

 Symbool

 R-zinnen

S-zinnen

16.Overipe informabe

Fabrikant
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 12
D-48155 Münster

  TeI.: +49(0)251/692-188
  Fax: +49(0)251/692-462

  Geraadpleegde Iiteratuur
MSDS van de leverancier

Deze informatie betreft uitsluitend het in §1 vernoemde product en behoeft niet te gelden bij gebruik
samen met (een) ander(e) product(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op dit
moment correct en volledig en wordt ter goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing
en volledig is m. b. t. het speciale gebruik dat hi] van het product maakt.


