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1. Naam van de stof/het preparaat en van de onderneming 
 
Handelsnaam:  Megaclean 
 
Producent:  Zettex Europe BV 

Blokweg 8 
4761 RA Zevenbergen 

Telefoon:   0031 (0)888-ZETTEX (938839)   fax 0888-938888 
    
 
 
2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen 
 
Chemische samenstelling: oplosmiddelmengsel. 
Drijfgas: kooldioxide, propaan/butaan-gasmengsel. 
 
Gevaarlijke bestanddelen: 
 
CAS-nr. 
 

Naam Gew.-% Symbool/sy
mbolen 

Classificatie 

000067-63-0 Propaan 2 ol 5-15 F,XI 11-36-67 
000067-64-1 Aceton 1-5 F,XI 11-36-66-67 
64742-49-0 Nafta (aardolie) met waterstof 

behandeld licht 
>30 F, Xn, N 11,-51/53- 65 

 
 
3. Mogelijke risico’s 
 
Zeer licht ontvlambaar. Bij onvoldoende ventilatie kunnen explosiegevaarlijke/licht ontvlambare 
gasluchtmengsels ontstaan. Schadelijk voor de gezondheid, kan longschade veroorzaken na verslikken. 
Irriterend. Irriteert de huid. Schadelijk voor het milieu. Giftig voor waterorganismen. Kan op lange termijn 
nadelige effecten veroorzaken in het aquatisch milieu. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. 
 
 
4. Eerste-hulpmaatregelen 
 
Na inademing: In de frisse lucht brengen. Indien nodig kunstmatige beademing toepassen. 
 
Na oogcontact: Ooglid optillen en ogen met overvloedig water uitspoelen, arts raadplegen. 
 
Na huidcontact: Met water en zeep wassen. Vervolgens behandelen met huidcrème. 
 
Na inslikken: Geen braken opwekken. Arts raadplegen. 
 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Geschikte blusmiddelen: kooldioxide, schuim, bluspoeder. 
Uitgelopen product niet met een volle waterstraal blussen.  
Ingeval van brand onbeschadigde bussen direct uit de gevarenzone halen. Eventueel met water afkoelen i. v. m. 
barstgevaar! 
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6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 
 
Open verpakkingen uitsorteren en, zoals onder punt 13 beschreven, verwijderen. 
 
 
7. Hantering en opslag 
 
Hantering: 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden - niet roken. 
 
Opslag: 
Beschermen tegen de zon. Niet vervoeren in de cabine van voertuigen. Magazijnvoorschriften voor spuitbussen 
(in Duitsland TRG 300) in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen bewaren. 
Opslagtemperatuur mag nooit boven 50°C liggen! 
 
 
8. Blootstellingsgrenzen en persoonlijke bescherming 
 
Bevat 2 propanol (MAC-waarde 500 ppm) en aceton (MAC-waarde 1200 ppm). 
 
Ademhalingsbescherming. 
Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen. 
 
Oogbescherming: 
Ja. 
 
Bescherming van de handen: Oplosmiddelbestendige veiligheidshandschoenen. 
Materiaal handschoenen Materiaaldikte Doorbraaktijd 
Nitrilrubber/nitrillatex 0,35 mm >= 4h 
Fluorrubber-FKM 0,4 mm >= 4h 
 
Handschoenen direct vervangen indien ze tekenen van slijtage vertonen. 
 
Arbeidshygiëne: 
Na het werk en voor de pauze de handen met water en zeep wassen. Tijdens het gebruik niet eten, drinken of 
roken. 
 
 
9. Fysische en chemische eigenschappen 
 
Vorm: aërosol  
Kleur:  kleurloos 
Geur: karakteristiek 
Toestandsverandering: n.v.t. 
Vlampunt: n.v.t. 
Ontstekingstemperatuur: > 250°C 
Explosiegrenzen: onderste:    1 vol.%                      bovenste:     7 vol.% 
Dampspanning [bar]: 20°C:      5,0                                  50°C:      9,0 
Dichtheid bij 20°C [g/ml]: 0,722 
Oplosbaarheid bij 20°C: gedeeltelijk oplosbaar in water 
pH-waarde bij 20°C: n.v.t. 



Viscositeit bij 20°C: n.v.t. 
Overige gegevens: -.- 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
 
Thermische ontledingsproducten: 
geen, bij gebruik volgens voorschrift. 
 
Gevaarlijke ontledingsproducten: 
geen, bij gebruik volgens voorschrift. 
 
Gevaarlijke reacties: 
bij temperaturen boven 50°C kunnen de bussen barsten. 
 
 
11. Toxicologische informatie 
 
Inademing van oplosmiddel- en drijfgasdampen kan narcotiserend werken. Van het mengsel zijn geen toxische 
eigenschappen bekend. 
 
 
12. Ecologische informatie 
 
Waterverontreinigingsklasse (WGK): 1 (zelfclassificatie) 
Waterverontreinigend. Mag niet in de riolering of in het oppervlaktewater worden geloosd. 
 
 
13. Instructies voor verwijdering 
 
Plaatselijke en officiële voorschriften in acht nemen. 
Restanten dienen bij een speciaal afvalinzamelpunt te worden ingeleverd: 
Spuitbussen met restanten:  
afvalstofcode 16 05 04 gevaarlijke stoffen bevattende gassen in drukhouders 
 
 
14. Transportvoorschriften 
 
GGVSE/ADR/RID: 
Benaming:  spuitbus 
UN-nummer: 1950 Klasse: 2  Classificatiecode: 5 F 
Beperkte hoeveelheid: LQ2 Gevaarsetiket: 2.1 
 
GGVSee/IMGD:  
Benaming:  aërosolen 
UN-nummer: 1950 Klasse: 2   
EmS-nr.: F-D, S-U Schadelijk voor zee: nee 
 
ICAO/IATA-DGR: 
Benaming:  aërosolen, ontvlambaar 
UN-nummer: 1950 Klasse: 2.1 
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15. Wettelijke informatie 
 
Verplichte etikettering 
 

Gevarensymbolen:  
Gevaaromschrijving: Zeer licht ontvlambaar, irriterend, schadelijk voor het milieu. 
 
Houder staat onder druk. Niet blootstellen aan de zon of temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet 
doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Uit de buurt houden 
van ontstekingsbronnen - niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden.  
R18: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen. 
S23.d: Damp/spuitnevel niet inademen.  
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
R38: Irriteert de huid. 
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
R51/53: Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 
S29: Product mag niet in riolering worden geloosd. 
S56: Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.  
Alleen lege spuitbussen mogen worden hergebruikt. 
 
 
16. Overige informatie 
 
De classificatie is uitgevoerd conform EG-richtlijnen. 
 
Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven veiligheidsinformatiebladen over dit product 
hun geldigheid.  
 
R-zinnen in punt 2: 
R11: Licht ontvlambaar. 
R12: Zeer licht ontvlambaar. 
R38: Irriteert de huid. 
R51/53: Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. 
R65: Schadelijk voor de gezondheid: kan longschade veroorzaken na inslikken. 
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
 
 
 
De gegeven informatie in dit Veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en mag niet worden beschouwd als een 
garantie of aanduiding van kwaliteit. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van het product in eigen verantwoordelijkheid te 
worden opgevolgd. 


