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Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
� ,��"����	����	�������
�����	�����������	� Desinfectiemiddel.

� -������������

�	��������������������	�����������������	
����������
� .������	��������	!���&

Cavex Holland B.V.
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 7700 E0Mail : dental@cavex.nl
F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

�  	��!���	��	����	�����!���& Product safety department

� ,���
��		$��������	����������	& Tijdens normale openingstijden: +31 23 530 0 7700

�  ��	��
�!�������	����������	

�  	����	����	�������
��
������	����
�  	����	��������	��������������	�	��/��0�	�1���������2

GHS05 corrosie

Skin Corr. 1A H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

GHS09 milieu

Aquatic Acute 1 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.
� ����������	������	��	
� ����������	��������	��������������	�	��/��0�	�1���������2

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP0verordening.
� ������	"�!������	

����� ����� �����

� )��	���3���� Gevaar

� ��������	�$���	���!�"�	�	��	�������������������	�&
quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl0C120180alkyldimethyl0, chloriden
Isotridecaanol, 305 EO

� ������	��	�$���	��	
H302 Schadelijk bij inslikken.
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H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

� �������������	������	��	
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.
� �	�����������	
� *��$�����	���	�#4,5��	�6#645���������	�
� #4,& Niet bruikbaar.

� 6#64& Niet bruikbaar.

� )��	������	���	��	
��������������������	�����	

� '����!����������������	�&�7�	�����
� 4��!���8��	�& Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

� ��������8����	��$����

�	&

CAS: 6839100105
EINECS: 269091904

quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl0C120180alkyldimethyl0,
chloriden

 Skin Corr. 1B, H314;  Acute Tox. 4, H302

25040%

CAS: 6901103605 Isotridecaanol, 305 EO

 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

2,507,5%

� ��	�$���	���������	�&
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

9 �������$�"���������	

� 4��!���8��	����	�����������$�"���������	
� �����	���	
������&

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle
gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

� :�������	����	& Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

� :���$��!�	��!�& Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

� :�����!�	��!�&
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

� :���	������	&
Onmiddellijk arts raadplegen.
Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

�  	
�������������������&
� 4���	���8������!$����	�$������������;"���	��	��

�!��	 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� �������	����	��������������	�������8�������!������6����	���	��"�!���������	����	�
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
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< 4��	�������8��	�����������	

� 4�$�������	
� ���!��������$�������	&

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.

� )"�!�����������	����������������
��
������	�����3����	�������6����
Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.

� ���������������	�3��������	
� )"�!��������!����	��������	�& Ademhalingstoestel aantrekken.

� 7���������	���8������!!���	��������8���	���	�������
��
������	����

� #�����	��8�������6�������������	�����!������$���$���	���	�	���"��!��$���
Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

� 7����$����6�������������	&
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Met veel water verdunnen.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

�  	��$���	��5��	����	���	��������	��	�5��������&
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Neutralisatiemiddel gebruiken.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

� ���3�86�	��	�����	������$������	
Informatie inzake veilig gebruik 0 zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting 0 zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging 0 zie hoofdstuk 13.

� %�	����	���	��"����

� %�	���	�&
� ����6�������������	�������������������	����	���	�������
��
������	����

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.

�  	
�������1�1�1����	�5��	��	�"��

�	��������& Ademhalingstoestellen gereedhouden.

� ����3�����	��������	����������"����������	�����"���	��	!�"��������"���$!��	
� ="����&
� ����	���	��"6�!������	��"�����$�����	���	��& Geen bijzondere eisen.

�  	
�������1�1�1���6��	��8����"����& Niet noodzakelijk.

� ���������	��!���	��	����������	�1�1�1�����"����& Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

� )"�!�
������	�����$�� Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

2 7���������	�������������	����	������������	��"�����	��8������!����	�

� ��	�$���	���������	��1�1�1�����	��!���	����	���!�	��!����	����������& Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

� '�	�����"��������
� 4����	�����	�������	�3�����	�����1�1�1����3����$�����	��!�����	��	�����	�3����	&

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

� ��	�$���	���������	�& Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
�	
��������������
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� 7���������	�������������	����	������������	�
� #�����	��8������!����	������6��	�	��	&
� �����	�����!����	��5��	���6�	���������������	&

Verwijderd houden van eet0 en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

� �������	�����!����	�&
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

� %�	����!����	�&

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding
/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

� %�	��!���	��������
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.

� -������	��	����8����	�������	��!���	��������
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

� =�����!����	�&

Nauw aansluitende veiligheidsbril

� .;���!����	�!����!�������	�!��""�	

�  	
������������
;���!����	�!����!������������	�!��""�	
� �����	��������	�
� �������	&

���& Vloeistof

>��$�& Lichtgeel

� *�$�& Aromatisch

� ��$����"��3�����& Niet bepaald.

� "%53��������8����?'& 11,5

� ,�����	������	����	�

)���"$	������������& Niet bepaald.

>���"$	������"$	�������& 100 °C

� ���"$	�& Niet bruikbaar.

� =	�������������/��������������0& Niet bruikbaar.

� =	������	����"����$$�& 470 °C

� =	���	��	����"����$$�& Niet bepaald.

� @��
�	�����	�& Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

�	
��������������
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� =	�"��

�	��������& Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

� =	�"��

�	�����	6�	&

=	������& Niet bepaald.

4���	���& Niet bepaald.

� -�"�"�		�	����8����?'& 23 hPa

� -�!���������8����?'& 1 g/cm³

� *�����������!������ Niet bepaald.

� -�"��!������ Niet bepaald.

� �����"�	���	������ Niet bepaald.

� ="�������������	��	������������

A����& Volledig mengbaar.

� �������	��!�B

�!�B	��/	5�!��	���3����0& Niet bepaald.

� ���!�������

-;	���!�& Niet bepaald.

>�	�����!�& Niet bepaald.

� ="���������������&

=���	��!���"��������& 0,0 %

A����& 61,0 %

�='�/��0   0,00 %

����������	������������	�����	& 9,0 %

� =��������	
������ Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

�� )������������	����!��������

� *��!�������� Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� '����!��������������
� ,�����!����
���������������8��	�����	�������	& Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

� 7�����8�����������8������!���� Geen gevaarlijke reacties bekend.

� ,������8��	�����	�������	 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� '����!���"���������	3����	�����������	& Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� ��������8����	�����	��"���$!��	& Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

�� ,�(�!������!����	
������

�  	
��������������(�!������!����

�!��	
� �!$�����(�!�����

Schadelijk bij inslikken.

�  	����	��������	����C-�C'<�53�����	&

�2���5��5< D$����	�������	�$�����	��	��	����	6;�5'��5�25���;������;�5��!�������	

Oraal LD50 650 mg/kg (rat)

� #���������	���	�	�&
� %$��!��������5���������

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
� ��	���������������������������

Veroorzaakt ernstig oogletsel.
� )�	��������������	�����$!��3���	�����$��

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
� '7*5�

�!��	�/��	������3����	�������$����	�������	���
���������������������"��	��	�0
� 7$����	�������	������!���!����	 Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

� >�	������3����	����� Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
�	
��������������
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� ��
���������������������"��	��	�
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

� ),=,���8���	�����������������	�
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

� ),=,���8����������������������	�
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

� ���������8��	����	� Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

�� �!������!����	
������

� ,�(�!�����
� �D$����!�����(�!�����& Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� #�������	�����	��
������������� Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� ��������	�����$5!�"�����	��	&
� 4���!!$$����� Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� 7�����������	�������� Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

� �!���(��!����

�!��	&
� ="����	�& Zeer giftig voor vissen.

� ���������!������!����	
������&
� �����	���	
������&

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
zeer giftig voor in het water levende organismen
Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een stijging van de pH0waarde
leiden. Een hoge pH0waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de
toepassingsconcentratie vermindert de pH0waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het
afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het water.

� *��$�����	���	�#4,5��	�6#645���������	�
� #4,& Niet bruikbaar.

� 6#64& Niet bruikbaar.

� �	������!������8����

�!��	 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

��  	���$!�������������3�8����	�

� �
������3����	��������	
� ��	������	�& Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

� :���������	��������"����	��	&
� ��	������	�& Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

� ��	������	����	���	�������& Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

�9  	
������������������	�����������������

� �:5	$��
� �-*�� 7-��� �,� UN1903

� E$���������	�	���������	��������������������	��	���	�����:
� �-* 1903 DESINFECTIEMIDDEL,  VLOEIBAAR,

B I J T E N D ,  N . E . G .  ( q u a t e r n a i r e
a m m o n i u m v e r b i n d i n g e n ,  b e n z y l 0 C 1 2 0 1 8 0
alkyldimethyl0, chloriden), MILIEUGEVAARLIJK

�	
��������������
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�  7-� DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(This substance is identified by SDA Substance Name:
), MARINE POLLUTANT

�  �,� Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (This substance
is identified by SDA Substance Name:)

� ,��	�"���������	������/	0

� �-*�� 7-�

� ������ 8 Bijtende stoffen

� ������ 8 

�  �,�

� '���� 8 Bijtende stoffen

� C���� 8 

� ���"����	������"&
� �-*�� 7-��� �,� II

� 7����$������	&
� 7���	��"���$��	�& Symbool (vis en boom)

� 4�86�	�������	����	��/�-*0& Symbool (vis en boom)

� 4�86�	���������6����	�������������$���� Waarschuwing: Bijtende stoffen

� >����5�����& 80

� �7)5	$��& F0A,S0B

� )��3����'������; B 

� ���������	��$���������	���������8�����  ���8�7��"��

�	���� 4'5!��� Niet bruikbaar.

� ,��	�"������������������	�&

� �-*
� 4�"�����������������	�/CF0 1L

� G����6�	�����������������	�/�F0 Code: E2
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30
ml
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500
ml

� ��������!�������� 2 

� ,$		����"����	��!��� E 

�  7-�
� C������D$�	�������/CF0 1L

� �(!�"����D$�	�������/�F0 Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

�	
��������������
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� �:�H7�����*��$�����	H& UN 1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR,
B I J T E N D ,  N . E . G .  ( Q U A T E R N A I R E
AMMONIUMVERBINDINGEN, BENZYL0C120180
A LK YL D IM E TH YL 0 ,  C HL O RI DE N ) ,  8 ,  I I ,
MILIEUGEVAARLIJK

�< *��������	�

� )"�!�
����������������5����6�	������5��	�����$������	��	��	�53������	�������������
��
������	����

� )@A5��8�����	���	������3����	������

�	

geen der bestanddelen staat op de lijst.

� )@A5��8�����	�$����	�����

�	

geen der bestanddelen staat op de lijst.

� : �,5�������������8�����	��������������"��	��	����
��������

�	�5���$!����������

geen der bestanddelen staat op de lijst.

� : �,5�������������8�����	��������������"��	��	����
��������

�	�5�=	�3������	�

geen der bestanddelen staat op de lijst.

� : �,5�������������8�����	��������������"��	��	����
��������

�	�5�4���������	�

geen der bestanddelen staat op de lijst.

� *�!����8	�������2��G
� ��������8������

�	��������	�����	����3����	�5�4 EC���� geen der bestanddelen staat op de lijst.

� )�����5!�������� E1  Gevaar voor het aquatisch milieu

� -��"��3������/��	0���������"����	����	������!���
��	�������������"���	��!���	��	 100 t

� -��"��3������/��	0���������"����	����	������!���
��	�������������"���	��!���	��	 200 t

� :����	���������!���
��	&

� ��������������1�3����& Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

� '����!����������������������	�& Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

�� =��������	
������

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

� *�����	���6�		�	
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

� 4�������������	����	�����
��
��5��!���& Product safety department

� '�	��!�5"�����	& Mr. Nederstigt

� �
�����	��	��	��!��	���	&
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment 0 AcuteHazard, Category 1
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