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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Productnaam : HYPO-CHLOR® 0.25%, HYPO-CHLOR® 0.52%, HYPO-CHLOR® 5.25% 

Productcode : HC-98-01DU 
 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Schoonmaakmiddelen 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Veltek Associates, Inc. 
15 Lee Blvd 
19355-1234 PA - USA 
T +1 610-644-8335 - F +1 610-644-8336 
vai@sterile.com 
 
Veltek Associates Inc., Branch Office Europe 
PO Box 1062,  
8200 BB Lelystad 
Netherlands 
Customer Service (USA) +800 00888700 

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Voor noodreactie op lekkage/blootstelling in Europa in het Engels (en 23 andere Europese 
talen)(24 uur): +44 1235 239 670 
Voor Arabische landen (24 uur): +44 1235 239 671 
Voor China (24 uur): +86 10 5100 3039 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

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

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   
   

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 

Xi; R36/38 

R31 

Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 
 

  
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS07 

     

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen 
P280 - oogbescherming, beschermende handschoenen dragen 
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P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen 

EUH zinnen : EUH031 - Vormt giftig gas in contact met zuren 
 

 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
 

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

Natriumhypochloriet (CAS-nr) 7681-52-9 
(EG nr) 231-668-3 
(EU-Identificatienummer) 017-011-00-1 

0.25 - 5.25 C; R34 
R31 
N; R50 
 

 

 

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

Natriumhypochloriet (CAS-nr) 7681-52-9 
(EG nr) 231-668-3 
(EU-Identificatienummer) 017-011-00-1 

0.25 - 5.25 Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 
  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts 
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en 
vervolgens afspoelen met warm water. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Geef niets te drinken aan iemand die bewusteloos 
is. Indien symptomen zich ontwikkelen. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Veroorzaakt huidirritatie. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Veroorzaakt oogirritatie. 
 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 
 

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

Brandgevaar : Onontvlambaar. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
vuur 

: Bij thermische ontbinding komt vrij: Chloor. 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af door water te besproeien of met een waternevel. Wees uiterst 
voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat (gebruikt) bluswater in het 
milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. In de onmiddellijke nabijheid van vuur een zelfstandig 
ademhalingstoestel gebruiken. 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Zorg voor een adequate ventilatie. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Gebruik kleding die bescherming 
biedt tegen chemische middelen. 

Noodprocedures : De ruimte ventileren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water 
binnendringt. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 
kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING. Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR 
VERWIJDERING. 

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 

: De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, 
drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, 
om de vorming van dampen te vermijden. 

Hygiënische maatregelen : Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens 
deze opnieuw te gebruiken. 

 

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

Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. 

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats 
verwijderd van : Zuren. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. 

Niet combineerbare stoffen : Sterke alkaliën. Sterke zuren. Warmtebronnen. Ontstekingsbronnen. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Schoonmaakmiddelen. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Zorg voor een adequate ventilatie. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen 
geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar het risico van blootstelling bestaat. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling. 

Bescherming handen : Draag chemisch bestendige handschoenen. 

Oogbescherming : Chemische stofbril of gelaatsbescherming. 

Bescherming van de huid en het lichaam : Draag geschikte werkkleding. 

Bescherming luchtwegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. EN149. 

Bescherming tegen thermische gevaren : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. 

Beperking en controle van de blootstelling van 
het milieu 

: Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het 
wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Kleurloos tot bleekgeel. 
  

Geur : chloorachtig. 
  

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : 11.5 - 12.5 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
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Smeltpunt : Niet van toepassing 
  

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : 100 °C 
  

Vlampunt : Niet van toepassing 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 
  

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 
  

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : 1.07 
  

Oplosbaarheid : Mengbaar met water. 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Log Kow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Not applicable. 
  

Oxiderende eigenschappen : Oxydatiemiddel. 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Wordt traag ontbonden bij contact met de lucht. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Bij contact met zuren: vorming van giftig gas (chloor). 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Extreem hoge of lage temperaturen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

zuren. alkalische. organische solventen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij thermische ontbinding komt vrij: Chloor. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

HYPO-CHLOR® 0.25%, HYPO-CHLOR® 0.52%, HYPO-CHLOR® 5.25%  

LD50 oraal rat 8200 mg/kg (Hypochlorite) 

LD50 dermaal konijn > 10000 mg/kg (Hypochlorite) 
 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: 11.5 - 12.5 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: 11.5 - 12.5 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
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Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en mogelijke symptomen 

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
 

 
 

Natriumhypochloriet (7681-52-9) 

LC50 vissen 0.05 - 0.771 mg/l (96 hr Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 2.1 mg/l (96 hr Daphnia magna) 

LC50 vissen 2 0.06 - 0.11 mg/l (96 hr Pimephales promelas) 
 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

HYPO-CHLOR® 0.25%, HYPO-CHLOR® 0.52%, HYPO-CHLOR® 5.25%  

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk bioafbreekbaar. 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

HYPO-CHLOR® 0.25%, HYPO-CHLOR® 0.52%, HYPO-CHLOR® 5.25%  

Bioaccumulatie Gering vermogen tot biologische accumulatie. 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

HYPO-CHLOR® 0.25%, HYPO-CHLOR® 0.52%, HYPO-CHLOR® 5.25%  

Ecologie - bodem Zeer beweeglijk. 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

 : Voorkom lozing in het milieu 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

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

14.1. VN-nummer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

 :  
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. 

14.6.1. Landtransport 

Transportreglementering (ADR)  Niet gereglementeerd 

14.6.2. Transport op open zee 

Transportreglementering (IMDG) : Niet gereglementeerd 

14.6.3. Luchttransport 

Transportreglementering (IATA) : Niet gereglementeerd 
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 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 
 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

Bevat geen REACH kandidaatstof 
 

 

 

  

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Overige informatie : Geen. 
 

 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:: 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen 

R31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren 

R34 Veroorzaakt brandwonden 

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid 

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen 

C Bijtend 

N Milieugevaarlijk 

Xi Irriterend 
 

 

 
NCEC SDS EU (REACH ANNEX II) 

 
De in deze publikatie vervatte of anderszins aan gebruiker verschafte informatie is naar onze mening juist en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is echter aan de gebruiker om na te gaan of het 
product zich voor de beoogde toepassing leent. Veltek geeft geen waarborg dat het product geschikt is voor enige beoogde toepassing. Iedere waarborg, impliciet of expliciet wordt uitgesloten, 
tenzij wetgeving uitsluiting niet toelaat. Veltek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan ontstaan uit dood of persoonlijk letsel als gevolg van een product met bewezen 
tekortkomingen), die het gevolg is van het zich verlaten op deze informatie. Deze publikatie mag niet worden opgevat als een vrijbrief voor inbreuk op octrooien, copyright en ontwerpen. 
 


