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BIOMIX PRODUCTS   
 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET  
BIOMIX  
 
 
In overeenstemming met 91/155/EEG Laatste herziening 17/08/2005  
 
 
1. Identificatie  
Product en handelsnaam: BIOMIX   
Type product en gebruik:VERWIJDERT GROENAFZETTING EN VERVUILING VAN  
ATMOSFERISCHE OORSPRONG.  
Andere toepassingen: Zie etiket  
Chemische naam:  
CAS nummer: formulering  
EINECS nummer:  
 
2. Samenstelling en informatie over bestanddelen  
Gehalte aan actieve stoffen: 100%  
Waterige oplossing van tensio-actieven, sekwestreermiddelen,  
enzymenstabilisatoren en enzymencomplex, oplosmiddelen  
 
 
3. Risico’s : gevarenindicaties  
Na langdurige aanraking met de huid: irriterend  
 
 
4. Eerste hulp maatregelen  
Na langdurig inademen: niet toepasbaar  
Na langdurig huidcontact: spoelen met water  
Na oogcontact:spoelen met water, dokter raadplegen indien een irritatie blijft bestaan  
Na inname:mond uitvoerig spoelen, water drinken, eventueel dokter raadplegen  
 
5. Brandbestrijdingsmiddelen :  
Geschikte blusmiddelen: kooldioxyde poeder (CO 2)  
Ongeschikte blusmiddelen:  
Kan vrijkomen bij brand:  
Bijzondere beschermingsuitrusting:  
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6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen  
Na morsen of lekkage: met water spoelen. Bij grotere hoeveelheden de oppervlakte  
indijken en in vaten pompen  
Op wateroppervlak: de rest met veel water spoelen  
Voorzorgsmaatregelen voor personen:  
Milieumaatregelen :  
 
7. Hantering en opslag  
Technische bescherming:  
Hantering :  
Opslag : hoge temperaturen en vorst vermijden  
 
 
8. Blootstellingbegrenzing / persoonlijke beschermingsuitrusting  
Algemene maatregelen:  
Persoonlijke beschermingsuitrusting: normale industriële handhaving  
Huidbescherming : handschoenen, keukenschortje  
Oogbescherming : eventueel veiligheidsglazen gebruiken  
Inademing : nvt  
Industriële hygiëne:  
Blootstellinglimiet :  
 
9. Fysische en chemische eigenschappen  
Voorkomen : vloeibaar  
Geur : zwak tot geen  
Kleur : rood of andere (zie rubriek 16)  
PH waarde: 1% 10.5 +/-05  
Kookpunt : 100°C  
Vlampunt : nvt  
Ontstekingstemperatuur :nvt  
Zelfontsteking : nvt  
Smeltpunt :  
Vloeibaarheid : hoger dan –5°C  
Explosie gevaren:  
Dampdruk :  
Relatieve dichtheid:  
Oplosbaarheid : volledig oplosbaar in water  
Viscositeit : lage viscositeit  
 
10.Stabiliteit en reactiviteit  
Te vermijden omstandigheden:  
Te vermijden substanties: sterke zuren, sterke oxidanten  
Gevaarlijke ontledingsproducten: NO x  
Stabiliteit : stabiel  
Reactiviteit : met sterke zuren  
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11.Toxicologische informatie  
Bij huidcontact: irriterend na langdurig contact  
Bij oogcontact: irriterend  
Bij inslikken: zie 4, 6  
Bij inname: zie 4  
Bij inademing: nvt  
 
12.Ecologische informatie  
Biologische afbreekbaarheid: verdunde hoeveelheden van het product hebben geen  
invloed op het slib van de waterzuivering  
 
13.Instructies voor verwijdering  
Altijd met water spoelen  
 
 
14.Transport informatie  
Land (RID/ARD):  
Lucht (IATA/ICAO):  
Zee (INDG):  
IMDG code :  
UN Nr. :  
 
 
Niet beschouwd als gevaarlijk in transport  
 
 
15.Wettelijk verplichte informatie  
Gevaarsymbolen : geen  
R zinnen: geen  
S zinnen: geen  
 
16.Overige informatie  
Voorgaande gegevens zijn zorgvuldig bijeen gebracht en zijn gebaseerd op de  
huidige toestand van onze kennis inzake veiligheidsmaatregelen. Een verplichting of  
verantwoording van onzerzijds kan hieruit niet gemaakt worden  
Onze fabricatie laat toe de kleur van het product aan te passen.  
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