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

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam Robla Solo MIL

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen toepassing(en)
loop-reiniger

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent F.W.Klever
Hauptstraße 20, D-84168 Aham
Tel +49 (0) 8744 96 99 10, Fax + 49 (0) 8744 96 99 96

E-Mail info@ballistol.de
Internet www.ballistol.de

Inlichtingenafdeling Qualitätssicherung
Tel +49 (0) 8744 96 99 30
E-mail (bevoegde persoon):
info@ballistol.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie Dr.Zettler (Werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr)
Tel +49 (0) 8744 96 99 30
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Xi; R36/37/38
R-zinnen
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Aanvullende informatie
Buiten bereik van kinderen bewaren.

 Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gevarenklassen en 
gevarencategorieën

Gevaaraan-
duidingen

Classificatieprocedure

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
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2.2. Etiketteringselementen
Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen

Algemeen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/

gelaatsbescherming dragen.

Reactie
P301 + P330 +
 P331

NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

P303 + P361 +
 P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P305 + P351 +
 P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.

Opslag
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.

Afvalverwijdering
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar recycling .

2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
niet van toepassingniet van toepassing

3.2. Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen
CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - 67/548/EEG

1336-21-6 215-647-6 ammoniak ....% < 10 C R34; N R50
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Gevaarlijke bestanddelen (continued)
CAS No EC No Benaming [Gew-%] Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

1336-21-6 215-647-6 ammoniak ....% < 10 Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic Acute 1,
 H400

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Na inademen
Desbetreffende persoon aan de frisse lucht brengen en rustig neerleggen.
Bij intensieve inademing van dampen meteen arts erbij halen.

Na huidcontact
Bij aanraking met de huid meteen met veel water afwassen.
Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Na contact met de ogen
Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen. Bij aanhoudende klachten arts raadpflegen.

Na inslikken
Bij inlikken meteen medische raad halen of etiket laten zien.
Mond uitspoelen en rijkelijk water nadrinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Aanwijzingen voor de arts / behandelingsaanwijzingen
Naar gelang de symptonen behandelen.
Behandeling analoog ammoniak (endoscopie)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Er is geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Er is geen informatie beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Verdere aanwijzingen
Niet brandbaar

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.
Contact vermijden

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met water verdunnen.
Resten met water afspoelen.
Mechanisch opnemen en de afvalverwerking doen toekomen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanwijzingen voor een veilige omgang
Bij vakkundig gebruik zijn geen bezondere maatregelen noodzakelijk.

Algemene beschermende maatregelen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Hygienemaatregelen
Na het werk voor grondige huidreiniging en huidverzorging zorgen.
Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven.
Vervuilde, doordrenkte kleding meteen uittrekken.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging
Het product is niet brandbaar.
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen
In orgineelverpakking goed gesloten houden.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
Niet samen met levensmiddelen opslaan.

Verdere informatie over opslagbepalingen
Reservoir dicht gesloten houden, met voorzichtigheid openen en handhaven.

7.3. Specifiek eindgebruik
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Er is geen informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de handen
Handschoenen (loogbestendig)
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Bescherming van de ogen
Bij behoefte: veiligheidsbril
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Vorm
Vloeibaar

Kleur
oranje

Reuk
ammoniak-achtig

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu
Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking

pH-waarde bij levering ca. 9 20 °C

Vlampunt Geen 
vlampunt - 
meting werd 
tot het 
kookpunt 
doorgevoerd.

Relatieve dichtheid 0,954 g/cm3 20 °C 1013 hPa

Oplosbaarheid in water onbeperkt 
mengbaar

9.2. Overige informatie
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Zuur, geconcentreerd
Oxidatiemiddelen, sterk

10.4. Te vermijden omstandigheden
Oververhitting
Geen gevaarlijke reakties bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekent.
Verdere informatie
Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

Waarde/Waardering Soort Methode Opmerking

LD50 Acuut oraal 1070 mg/kg Rat

LC50 Acuut 
inhalatief

1,4 mg/l (4 h) Rat Angabe bezieht sich auf 
wasserfreie Substanz

Irritatiewerking 
huid

sterk irriterend Konijn Ergebnis gilt für konz. 
Ammoniaklösung

Irritatiewerking 
ogen

sterk irriterend Konijnenoog Ergebnis gilt für konz. 
Ammoniaklösung

Overgevoeligheid
 van de huid

niet sensibiliserend Cavia Ergebnis gilt für konz. 
Ammoniaklösung

Toxicologische tests (verdere informatie)
Geen experimentele aanwijzingen op genotoxiciteit in vitro aanwezig (Ames-test negatief).
Geen experimentele aanwijzingen op genotoxiciteit in vivo aanwezig (Mikrokerntest negatief).

Algemene opmerkingen
Het product werd neit getest. De uitspraak is van de eigenschappen van de komponenten afgeleid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen
Waarde Soort Methode Waardering

Vis LC50 0,33 - 2,33 mg/l (96 h) Oncorhynchus mykiss

Daphnia EC50 53,5 mg/l (48 h) Daphnia magna

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Er is geen informatie beschikbaar.Er is geen informatie beschikbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
Er is geen informatie beschikbaar.Er is geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Er is geen informatie beschikbaar.Er is geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Er is geen informatie beschikbaar.Er is geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten
Gedrag in zuiveringsinstallaties
Bij vakkundige inleiding van geringe concentraties in biologische zuiveringsinstallaties zijn storingen van 
de afbreekaktiviteit van niet te verwachten.
Het product is een loog. Voor inleiden van afvalwater in zuiveringsinstallaties is in de regel een 
neutralisatie noodzakelijk.
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Algemene aanwijzingen
Het afbreekgedrag van het product werd niet getest. De uitspraak hiertoe werd op grond van gegevens in de 
literatuur gedaan.
Het gedrag van het product in zuiveringsinstallaties werd niet getest. De uitrspraak hiertoe werd op grond 
van gegevens in de literatuur gedaan.
De okotoxische werking van het product werd niet getest. De uitspraak hiertoe werd op grond van gegevens 
in de literatuur gedaan.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalsleutel Afvalnaam
06 02 05* overige basen

Afvalstoffen die met een asterisk zijn gemarkeerd worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van 
Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Aanbeveling voor het product
Met zoutzuur of zwavelzuur neutraliseren.
Met water verdunnen.

Aanbeveling voor de verpakking
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.
Vaten: teruggifte over DSD (Duales System Deutsland).

Aanbevolen reinigingsmiddel
Water

Algemene aanwijzingen
Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Landtransport ADR/RID
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.
Zeetransport IMDG
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.
Luchttransport ICAO/IATA-DGR
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.
Verdere informatie over het transport
Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen informatie beschikbaar.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het 
mengsel
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Nationale voorschriften
Watergevarenklasse 2 Zelfindeling

Er is geen informatie beschikbaar.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.
Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem 
Stand der Kenntnis zum Überarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter 
Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verdere informatie
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van 
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R/H-zinnen (niet classificatie van de mengsel!)

R 34 Veroorzaakt brandwonden.
R 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.


