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Veiligheidsinformatieblad 
 
 

 
Handelsnaam: Cedol 

---    = niet van toepassing 
n.b.  = niet bepaald 

 
1. Identificatie van het product 

 
Productidentificatie  : vloeibaar preparaat 
Aard product   : WC cleaner/urinoir ontkalker 
Gebruiksconcentraties  : 100 % 
Naam maatschappij  : Q-ing Chemicals b.v., Postbus 1387, 4700 BJ Roosendaal 
Telefoon   : +31(0)165-544100 
Faxnummer   : +31(0)165-540999 
Telefoon in noodsituaties : +31(0)165-560170 
 
 
2. Samenstelling en informatie over de gevaarlijke bestanddelen 

 
Gevaarlijk bestanddeel % Symbool R-zinnen CAS-nr 

Zoutzuur 10-25 C 34-37 7647-01-0-X 

 
3. Risico’s 

 
Huid contact : Bijtend, roodheid, pijn, brandwonden 
Oog contact : bijtend, roodheid, slechtziend, pijn 
Inname : bijtend, ademnood, braken, blaren op lippen en tong, brandende pijn     

in mond, keel, slokdarm en maag 
 
 
4. Eerste-hulp maatregelen 

 
Huid contact : verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en 

onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren 
Oog contact : eerst spoelen met veel water, dan naar arts vervoeren 
Inname : mond spoelen en onmiddellijk  naar ziekenhuis vervoeren 
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5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Blusmiddelen :  onbrandbaar 
Te mijden blusmiddelen : geen 
Speciale voorzorgsmaatregelen  
bij brand : geen 
 
 
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product 
 
Preventieve maatregelen : bewaren in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen 

houden 
Persoonlijke voorzorgs- 
maatregelen : niet eten, drinken of roken tijdens het werk 
Milieu voorzorgsmaatregelen : niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen 
Maatregelen bij lekkages : in geval het onverdunde produkt accidenteel geloosd wordt, 

neutraliseren tot pH 7 
 
 
7. Hanteren en opslag 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen  
bij de opslag en de behandeling : bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije 

geventileerde ruimte 
Te vermijden verpakkings- 
materiaal : metalen 
Preventieve maatregelen : voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden 
 
 
8.Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
Inhalatie bescherming : geen 
Huid bescherming : handschoenen 
Oogbescherming : bril 
Overige bescherming : beschermende kledij 
 
 
9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
Kookpunt/kooktraject (°C) : 100 
Smeltpunt/smelttraject (°C) : 0 
pH : 0,1 
pH 1% verdund in water : --- 
Dampspanning /20°C, Pa : 2332 
Relatieve dichtheid /20°C : 1,115 
Fysische toestand /20°C : vloeibaar 
Vlampunt, °C : --- 
Zelfontbranding, °C : --- 
Wateroplosbaarheid : volledig oplosbaar 
Geur : stekend 
Viscositeit, mPa.s/20°C : 1 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Gevaarlijke reacties  : --- 
Te vermijden omstandigheden : lekkages vermijden 
 
 
11. Toxicologische informatie 
 
Van het preparaat zelf : nvt onder huidige EEG preparaten richtlijn 
Algemene informatie : zie bij ingrediënten onder rubriek 2 
 
 
12. Ecologische informatie 
 
Van het preparaat zelf : nvt onder huidige EEG preparaten richtlijn 
Algemene informatie : zie bij ingrediënten onder rubriek 2 
Biologische afbreekbaarheid : de gebruikte tensioaktieve produkten zijn voor meer dan 90 % 

biologisch afbreekbaar conform de OECD normen 
 
 
13. Instructies voor verwijdering 
 
Het product kan na verdunning en neutralisatie geloosd worden daar het biologisch afbreekbaar is. 
Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienden steeds nageleefd te worden. 
  
14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
ADR 
 
-Klasse & cijfer : 8,17) 
-Identificatie nummer van het  
gevaar    : 80 
-Identificatie nummer van de  
stof    : UN 3264, Corrosieve anorganische vloeistof, zuur, n.e.g. 
-etiketten   : 8 
 
 
15. Wettelijk verplichte informatie 
 
Symbool : Irriterend 
 
 
Risicozinnen 
R36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid 

 
Veiligheidszinnen 
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren 

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
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16. Overige Informatie 
 
Aanbevolen toepassingen en  
Beperkingen : Zie technische product informatie fiche voor gedetailleerde 

inlichtingen. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Dit veiligheids informatieblad is opgesteld conform de EEG richtlijnen. Zij is met de grootst mogelijke  
zorg opgesteld, wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard  
ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden  
veroorzaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


