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1. Product- en bedrijfsinformatie 
 
Handelsnaam : Kelfort® groene aanslag verwijderaar (KEL-GAV) 
 
Int. code : D1.2NedCon.0 
 
Leverancier : Ferney Group BV, Postbus 24, 1700 AA Heerhugowaard, Nederland, tel.: +31(0)72-5765000, fax: +31(0)72-5765010 
 
Noodtelefoon : +31(0)72- 5765000 
 
2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen 
 
Chemische omschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. 
 
Gevaarlijke inhoudstoffen   CAS nr. Einecs nr. Conc. in% Symbool R-zinnen 
 
Didecyldimethylammoniumchloride  7173-51-5 230-525-2 2,5-10 C, Xn 22-34 
Propaan-2-ol     67-63-0 200-661-7 ≤ 2,5 Xi, F 11-36-67 
 
 
3. Mogelijke risico's 
 
Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Xi Irriterend. 
     N Milieugevaarlijk. 
 
R-zinnen    : 36 Irriterend voor de ogen. 
     50 Zeer gifitig voor in het water levende organismen. 
 
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de ’Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG’, 
laatste editie. 
 
Classificatiesysteem  : Het product is ingedeeld conform de bestrijdingsmiddelenwet.  
 
4. Eerstehulpmaatregelen 
 
Algemeen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Inslikken : Mond spoelen. Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen. 
Huid : Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. 
Inademing : Frisse lucht toedienen. Bij klachten arts raadplegen. 
Ogen : Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water spoelen en arts raadplegen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV                          
 
 
Datum : 08-08-2007 
VVFK          07/1516696  
Rev : A 
Blad : 2/4 
Veiligheidsblad (91/155/EEG) 
 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Geschikte blusmiddelen   : CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met 

schuim, dat tegen alcohol bestand is. 
Speciaal gevaar van de kant van de stof, de 
verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan : Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk. 
Speciale handelingen bij brandbestrijding : Draag bij onvoldoende ventilatie adequate ademhalingsbescherming. 
Verdere gegevens  : De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen. 
 
6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of het preparaat 
 
Persoonlijke bescherming  : Beschermende kleding aantrekken. Niet-beschermde personen op afstand houden. 

Ontstekingsbronnen verwijderd houden. 
Milieumaatregelen  : Niet in riolering of afvalwater laten terechtkomen. Bij indringen in afvalwater of riolering 

moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden. 
Schoonmaakprocedure  ; Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, 

zaagmeel) opnemen. 
 
7. Hantering en opslag 
 
Hantering    : Alleen in goed geventileerde omgeving gebruiken. Aanraking met de ogen vermijden. 

Voorkom opspatten. Aerosolvorming vermijden. Geen bijzondere maatregelen 
noodzakelijk m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar. 

 
Opslag    : Geen bijzondere eisen m.b.t. opslagruimte en tanks. Tanks ondoordringbaar gesloten 

houden. 
 
 
8. Controle blootstelling en persoonlijke bescherming 
 
Blootstellingsgrenzen  : 67-63-0 propaan-2-ol 
     BGW 650 mg/m³, 250 ppm 
Aanvullende gegevens  : Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 
 
Ademhalingsbescherming  : Bij onvoldoende ventilatie is ademhalingsbescherming noodzakelijk. 
Oogbescherming   : Nauw aansluitende veiligheidsbril dragen. 
Handbescherming   : Beschermende handschoenen van nitrilrubber of neopreen dragen. De precieze pene-

tratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabrikant.  
Algemeen    : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Voor de pauze en na het werk de handen 

wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven. Verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. 

 
9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
Fysische toestand   : vloeistof 
Kleur    : kleurloos 
Geur    : karakteristiek 
pH  bij 20 ºC (water = 7)  : 7,7 
Smeltpunt    : niet bepaald 
Kookpunt (water = 100)  : > 87 ºC 
Vlampunt    : > 55 ºC 
Zelfontsteking    : het product ontbrandt niet uit zichzelf 
Ontploffingsgevaar  : het product is niet ontploffingsgevaarlijk 
Relatieve dichtheid bij bij 20 ºC : 0,99 g/cm³ 
Wateroplosbaarheid  : volledig mengbaar 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Thermische afbraak/te vermijden omstandigheden : Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. 
Gevaarlijke reacties  : Reacties met sterke oxidatiemiddelen. 
Gevaarlijke afbraakproducten  : Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 
Verdere inlichtingen  : Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische 

wasmiddelen. 
 
11. Toxicologische informatie 
 
Acute toxiciteit    : Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden: 
     7173-51-5 didecyldimethylammoniumchloride: 
     Oraal LD50, 238 mg/kg (rat) 
     Dermaal LD50, 3342 mg/kg (konijn) 
Primaire aandoening huid : Geen prikkelend effect. 
Primaire aandoening oog : Irriterend. 
Overgevoeligheid : Geen effect van overgevoeligheid bekend. 
 
Aanvullende toxicologische informatie : Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene 

classificatierichtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de 
volgende gevaren: 

  irriterend. 
 
12. Ecologische informatie 
 
Ecotoxische effecten : Zeer giftig voor vissen. 
Algemene informatie :  In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Zeer giftig voor in het water 

levende organismen. 
Waterbezwaarlijkheid (NL) 5  : 5 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
 
13. Afvalverwerking 
 
Product    : Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 
Niet-gereinigde verpakkingen  : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 
Aanbevolen reinigingsmiddel  : Water, evt. met toevoeging van reinigingsmiddelen. 
Europese afvalcatalogus  : 07 06 99, niet elders genoemd afval. 
 
14. Transportgegevens 
 
ADR/RID : ADR/GGVS/E klasse 3 Brandbare vloeistoffen Kemler-getal: 30  UN-nummer: 1993 
  Verpakkingsgroep: 111 
  Omschrijving: 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., Bijzondere bepalingen 640E (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALCOHOL)) 
  Opmerkingen: Gelimiteerde hoeveelheid: tot 5 l per binnenverpakking, tot 30 kg per collo. 
 
IMDG : IMDG-klasse 3 UN-nummer: 1993  Label: 3 Verpakkingsgroep: 111 
  EMS-nummer: F-E,S-E Marine pollutant: Neen 
  Juiste technische benaming: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) 
 
ICAO-TI en IATA-DGR: ICAO/IATA-klasse 3 UN/ID-nummer: 1993 Label: 3 Verpakkingsgroep: 111 
   Juiste technische benaming: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) 
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15. Wettelijk verplichte informatie 
 
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt. 
 
Gevaaromschrijving van het product : Xi Irriterend. 
     N Milieugevaarlijk. 
R-zinnen    : 36 irriterend voor de ogen. 
     50 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
S-zinnen    : 2 Buiten bereik ban kinderen bewaren. 
     21 Niet roken tijdens gebruik. 
     26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen. 
     29 Afval niet in de gootsteen werpen. 
     46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 

tonen. 
Nationale voorschriften  : KCA-logo. 
 
Waterbezwaarlijkheid (NL)   : 5 Saneringsinspanning B. 
Aanvullende voorschriften, beperkingen en  
verbodsverordeningen  : Gebruiksaanwijzing volgens toelating. 
 
Toelatingshouder   ; Ferney Group BV, Postbus 24, 1700 AA Heerhugowaard, Nederland. 
Aard van het preparaat  : vloeistof. 
Werkzame stof    : didecyldimethylammoniumchloride 45 g/l. 
Toelatingsnummer  : 12916. 
 
16. Overige informatie 
 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen 
geen contractuele rechtsbetrekking. 
 
Relevante R-zinnen: 
R11 Licht ontvlambaar. 
R22 Schadelijk bij opname door de mond. 
R34 Veroorzaakt brandwonden. 
R36 Irriterend voor de ogen. 
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
 
 
 
 


