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

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : SPEED POLISH & WAX (500 ML)
UFI : 0XMC-D04V-D00F-KY8D
Productcode : 4201

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Professioneel
Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigen

1.2.2. Ontraden gebruik
Gebruiksbeperkingen : Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum
Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd 
om professionele 
hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Signaalwoord (CLP) : -
Gevarenaanduidingen (CLP) : Niet van toepassing.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op.

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB.

Pro Part International 
Molenakker 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2204
info@propart-international.com - www.propart-international.com

mailto:info@propart-international.com
www.propart-international.com
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Opmerkingen : Glansmiddelen en wasmengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

2-ETHYLHEXYLAL (CAS-Nr) 22174-70-5 5 – 10 Aquatic Chronic 4, H413

Opmerkingen : Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5 %
Alifatische koolwaterstoffen:   5 - 15 %

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Nooit bij een bewusteloze persoon iets 
toedienen via de mond. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging leggen. 
Een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Bij twijfel of bij aanhoudende 
symptomen, een arts raadplegen.

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Houd het slachtoffer warm en rustig. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. In 
geval van twijfel of indien syptomen kunnen worden geconstateerd, medische hulp 
inroepen.

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij 
huidirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Houd het 
slachtoffer rustig, vermijd lichamelijke inspanning. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk 
een arts raadplegen. Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking 
of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.

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

Elementaire hulp. decontaminatie. Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. koolstofdioxide. Verneveld water.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

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

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Blootstelling aan afbraakproducten kan een risico voor de gezondheid met zich 
meebrengen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag geschikte beschermende kleding.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Adem de damp/aërosol niet in.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet lozen  in oppervlaktewater of riolering. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Morsstof afdekken met niet-brandbaar materiaal, zoals bijv. zand, aarde, vermiculiet. 
Bewaren in geschikte en gesloten containers voor afvalverwijdering. Voor de 
afvalverwerking van vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies 
voor verwijdering". Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling/persoonlijke bescherming".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

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

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: niet-brandbare vloeistoffen die bij geen van de voornoemde opslagklassen kunnen worden 
ingedeeld.

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

Technische maatregelen : De houder nooit onder druk legen. Geen drukcontainer. Roken verboden.
Opslagvoorwaarden : Houdt u aan de instructies op het etiket. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Droog 

bewaren. Bewaren bij temperaturen tussen 5 ºC en 30 º C. Tegen hitte en directe 
zonnestralen beschermen. In gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende 
verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden bewaard om 
lekkage te voorkomen.

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren. Oxiderende stoffen.
Opslagplaats : Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7). In goed gesloten 

verpakking bewaren. Verboden toegang voor onbevoegden.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren. Bewaar de verpakking altijd rechtop.

7.3. Specifiek eindgebruik

Neem het technische gegevensblad in acht. Raadpleeg de handleiding / boekje. Volg de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig op. Lees altijd voor 
gebruik het etiket en de productinformatie.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling

: Niet van toepassing

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
Zorg voor een geschikte ventilatie en/of afzuiging. Ventilatie door lokale respectievelijk ruimte afzuiging.
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Bescherming van de handen:

Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. Beschermende handschoenen van nitrilrubber. Dikte van het materiaal: 0,4 mm . 
Doorbraaktijd: (maximale draagduur) 30 minuten. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de 
doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant. De doorbraaktijd van de handschoenen hangt 
af van het materiaal en de dikte en de temperatuur. Zorg ervoor dat de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet wordt overschreden. 
Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig). Beschermende cremes kunnen helpen om blootgestelde 
delen van de huid te beschermen. . Gebruik geen beschermende creme nadat het product in contact is gekomen met de huid.

Bescherming van de ogen:

Er dient een veiligheidsbril met zijbescherming gedragen te worden om verwonding door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit 
product te vermijden

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding. Draag geschikte handschoenen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Niet van toepassing. Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Tijdens de bespuiting een geschikt adembescherming dragen

Overige informatie:
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : zie etiket.
Geur : Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Niet van toepassing.
pH : 8,5 @ 20 ºC
Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (water=1) : Niet van toepassing.
Smeltpunt : Niet van toepassing.
Vriespunt : Niet van toepassing.
Kookpunt : Niet bepaald.
Vlampunt : Niet van toepassing.
Zelfontbrandingstemperatuur : 280 °C Bron : 2- ethylhexylal
Ontledingstemperatuur : Niet van toepassing.
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing.
Dampspanning : Niet van toepassing.
Dampdruk bij 50 °C : 17738,3 bar bij 20°C
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 1,06 g/m³ @ 20 º C
Oplosbaarheid : Water: volledig mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Zie hoofdstuk 12
Viscositeit, kinematisch : 2830188679,245 mm²/s
Viscositeit, dynamisch : 3000 mPa·s
Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing.
Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing.
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

VOC-gehalte : 11,96 % 3 g/L
Overige eigenschappen : Organische oplosmiddelen: 6%, water: 77,0%.
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar. Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7).

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen. Er kan zich een exothermische reactie voordoen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7. Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke 
bijproducten van de ontleding ontstaan.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet van toepassing.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen thermische ontbinding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende stoffen en dampen. Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen 
gevaarlijke bijproducten van de ontleding ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
pH: 8,5 @ 20 ºC

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
pH: 8,5 @ 20 ºC

Aanvullende informatie : Spetters kunnen irritatie van het oog en herstelbare letsel veroorzaken.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan)
Aanvullende informatie : Deze stof voldoet niet aan de indelingscriteria voor CMR categorie 1A of 1B, conform de 

CLP-verordening (indeling, etikettering en verpakking) 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)
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Gevaar bij inademing : Het inademen van oplosmiddelen in een hoeveelheid > grenswaarde, kan schadelijk zijn 
voor de gezondheid, de slijmvliezen, ademhalingsorganen, irritatie van de lever & nieren en 
aantasting van het centrale zenuwstelsel. Symptomen hiervoor zijn : hoofdpijn, duiziligheid, 
vermoeidheid, spierzwakte, bedwelmdheid en in ernstige gevallen bewusteloosheid.

Aanvullende informatie : Bij huidresorptie kunnen oplosmiddelen enkele van bovengenoemde effecten veroorzaken. 
Het product vernietigt de natuurlijke vetten van de huid
Hierdoor kan niet allergische contacteczeem ontstaan

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Viscositeit, kinematisch 2830188679,245 mm²/s

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 
voldaan)

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Niet ingedeeld (Niet beschikbaar)

Aanvullende informatie : De experimentele informatie met betrekking tot de ecotoxicologische eigenschappen van 
het product zelf is niet beschikbaar. Product niet in de riolering of het oppervlaktewater 
lozen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Persistentie en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) Zie hoofdstuk 12

Bioaccumulatie Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Aanvullende informatie Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Resultaat van het onderzoek naar PBT-
eigenschappen

Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Deze stof en de verpakking op 
veilige wijze afvoeren. Afvoer van afval in overeenstemming met Richtlijn 2008/98/EG, met 
betrekking tot afval en gevaarlijk afval.

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Niet-besmette verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Niet met het huisvuil 
verwijderen.

EURAL-code : 20 01 30 - niet onder 20 01 29 vallende detergenten
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Transport altijd in gesloten, rechtopstaande en veilige containers, Waarborg dat de 
personen die het product transporteren, weten wat er in geval van een ongeluk of het 
uitlopen van een product te doen staat. , Maatregelen in verband met veilig hanteren : zie 
paragraaf 6 & 8

Wegtransport
Niet van toepassing
Transport op open zee
Niet van toepassing
Luchttransport
Niet van toepassing
Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
Spoorwegvervoer
Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 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

15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
 
VOC-gehalte : 11,96 % 3 g/L
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Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden

: Verordening over detergentia (648/2004/EG). Controleer of er maatregelen moeten worden 
genomen in overeenstemming met richtlijn 92/85/EG betreffende de bescherming van 
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. . Controleer of er maatregelen 
moeten worden genomen in overeenstemming met richtlijn 94/33/EG voor de bescherming 
van jongeren op het werk. . Zuur / alkalische reserve. (buffercapaciteit voor extreme pH-
waarden).

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)
Seveso Aanvullende informatie : Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III) niet geclassificeerd.

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft een evaluatie van de chemische veiligheid plaatsgevonden: 
2-ETHYLHEXYLAL (Chemische naam of wetenschappelijke plant naam)

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Chronic 4 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

VIB EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


