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1  IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE ONDERNEMING  

 

 
Product   : Intra Hoof-fit Bath 
 

Leverancier   : Inracare BV 
     Voltaweg 4 
     5466 AZ  Veghel 
        

Telefoonnummer  : 0413-354105 
 
E-mailadres   : info@intracare.nl  

 
   
 

2  MOGELIJKE GEVAREN 
 

 
 

Classificatie en labeling volgens GHS (EU) 1272/2008 (CLP):  
 

Classificatie  Huid irritatie, categorie 2. 
    Oog irritatie, categorie 2. 

 

Pictogram   GHS07 
 

Symbool    
 

Signaal woord  Waarschuwing 
 

H & P zinnen 

H315+H320  Veroorzaakt irritatie aan huid en ogen. 

P102  Buiten het bereik van kinderen houden. 

P305+P351+338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een  

 aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  

P308+P313  NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  

P280  Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/  

 gelaatsbescherming dragen. 
 

 
 

3  GEGEVENS OVER DE BESTANDDELEN 
 

 
Samenstelling gebaseerd op de schadelijke ingrediënten: 

 

Number % w/w  CAS number Chemical name 

1  55,0 – 75,0  67989-88-2  Koper-chelaat 55% 

2  5,0 – 15,0  67859-51-2  Zink-chelaat 55% 

3 1,5 – 3,5 2372-82-9 Dodecyl dipropylenetriamine 30% 
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4  EERSTEHULPMAATREGELEN  
 

 

 
Algemeen   : Zoek medische hulp in alle gevallen van twijfel of indien de 
      verschijnselen voortduren. 
  
Na inademen  : Breng in de frisse lucht. Bij onregelmatige ademhaling of 
     ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Zuurstof 
     toedienen. EHBO’ers moeten zichzelf beschermen. Onmiddellijk een 
     arts waarschuwen. 
 
Na huidcontact  : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, Na aanraking met de 
     huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Onmiddellijk een 
     arts waarschuwen.  
 
Na oogcontact  : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 
     gedurende tenminste 15 minuten. Onmiddellijk een arts 
     waarschuwen.  
 
Na inslikken   : Onmiddellijk een arts waarschuwen. Mond reinigen met water en 
     daarna veel water drinken. Geen braken opwekken zonder medisch 
     advies. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
 
Advies aan de arts  : Veroorzaakt sterke irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen.  
 
 
 

 
 

5  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

 
 
Geschikte    : Droogpoeder, waternevel, schuim. 
blusmiddelen   
 
Specifieke gevaren  : Bij verwarming of verbranding kan giftig gas worden gevormd. 
 
Speciale uitrusting  : Bij brand een persluchtmasker dragen. 
voor brandweerlieden  
 
Nadere informatie  : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. 
 

 
 

6  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
 

 
 
Persoonlijke voorzorgen : Bij omgaan met de stof moet adembescherming worden gedragen als 

  er gevaar bestaat voor blootstelling aan de damp van de stof. 
 
Milieuvoorzorgen  : Niet naar het oppervlaktewater of riolering laten afvloeien. 
    
Reinigingsmethode : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare 
     absoptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, 
     diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor 
     verwijdering volgens plaatselijk/landelijke voorschriften (zie sectie 13).  
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7  HANTERING EN OPSLAG 
 

 
 

Hantering 
 
Advies voor veilige  : Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats. 
hantering    Draag persoonlijke beschermingskleding.  
  
Advies voor bescherming : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 
tegen brand en explosie   
 

Opslag 

 
Eisen aan opslagruimten : In goed gesloten verpakking bewaren. Om productkwaliteit te 
     behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht. Op een droge, 
     koele en goed geventileerde plaats bewaren. 

 

 
 

8  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 

    BESCHERMING 
 

 

 
Persoonlijke bescherming 

 
Bescherming van de :  Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd 
ademhalingsweg   filtertype. 
 
    : Adembescherming met een dampfilter (EN 141).  
 
    : Ademhalingsmasker met een ABEK filter. 
 
Bescherming van de  : Geschikt materiaal is Nitrilrubber (penetratietijd > 480 min). 
handen    Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over 
     doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale 
     werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd). 
 
Bescherming van de : Nauw aansluitende veiligheidsstofbril.  
ogen 
    : Gelaatsscherm. 
Huid- en    : Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en  
lichaamsbescherming   concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek. 
     
    : Rubberen of kunststof short. 
     
    : Rubberen of kunststof laarzen. 
 
Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van  

    het product. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 
Verontreinigde kleding en handschoen uittrekken en (af)wassen, ook 
de binnenkant, voor hergebruik. 

 
Algemeen   : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
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9  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

 

 
Fysische toestand  : Vloeistof  

 
Kleur    : Donker groen 

 
Kookpunt / kooktraject : N.v.t. 

 
pH-waarde   :         ca. 6.5 

 
Dichtheid   : 1,25 g/ml (20°C) 

 
Oplosbaarheid in water : Goed 
    
Oplosbaarheid in andere : Niet bepaald 
oplosmiddelen 

 
Viscositeit   : 200 - 800 mPa·s (20 °C) 
 
Vriespunt   : -7 °C 

 

 
 

10  STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

 
 
Stabiliteit   : Stabiel onder aanbevolen bewaar- en hanteercondities (zie 
     paragraaf 7).  

 
Te vermijden stoffen  : Aldehyden  
 
Te vermijden condities : Bij verwarming of verbranding kan giftig gas worden gevormd, zoals 
     stikstofoxiden en koolstofoxiden. 

 

 
 

11  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 
 
Over dit product zijn geen experimentele gegevens met betrekking tot toxiciteit beschikbaar.  
 
       
 

12  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 
 
Over dit product zijn geen experimentele gegevens met betrekking tot ecotoxiciteit beschikbaar.  
 

 
 

13  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

 
Product   : Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Neem contact op met  
     de afvalverwerkende dienst. 
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Gecontamineerde  : Geen specifieke aanbevelingen.  
Verpakking 

 
 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

 
UN Number    Niet geklassificeerd 

 
 

15  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 

   

Speciale labeling  
Gebruik producten veilig. Lees altijd eerst het label en product informatie voor gebruik. 
 

Veiligheid, gezondheid, en milieugevaarlijkheid 
Dit product is geklassificeerd volgens de eisen van de GHS verordening (EU) 1272/2008 (CLP). 
 
 

16  OVERIGE INFORMATIE 
 

 

Historie 
Datum van laatste uitgifte  : 22.04.2016 
Versie    : 4 / NL 
 

Algemeen 
Deze informatie betreft uitsluitend het bovengenoemde product en behoeft niet te gelden bij gebruik 
tezamen met (een) ander(e) product(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op 
dit moment correct en volledig en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing 
en volledig is m.b.t. het speciaal gebruik dat hij van het product maakt. 
 


