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Hoof-Fit Gel 
 

 

1  IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE ONDERNEMING 
 

 

Chemische identiteit   Hoof-Fit Gel 
 

Leverancier    Intracare B.V.  

      Voltaweg 4 

      5466 AZ  Veghel 

      Nederland 
    

Telefoon in noodsituaties  +31-413-354105 
 

 

2  GEGEVENS OVER DE BESTANDDELEN 
 

 
Dit product is te beschouwen als een preparaat in overeenstemming met EG-richtlijnen en 
GHS. 
 

Chemische beschrijving  Koper-chelaat en Zink-chelaat 
       
 
Nadere omschrijving van de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de gevaarsindeling van het 
preparaat: 

 

Nummer % w/w   CAS-nummer  Chemische naam 
1  25-50    67989-88-2   Koper-chelaat 
2  25-50    67859-51-2   Zink-chelaat 
 

 

3  MOGELIJKE GEVAREN 
 

 
Niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EG-Richtlijnen  voor Gevaarlijke Stoffen en de 
EG-Richtlijn voor Gevaarlijke Preparaten. 
 

 

4  EERSTEHULPMAATREGELEN  
 

 

Symptomen en effecten  Geen kenmerkende verschijnselen en werkingen bekend. 
 

Eerste hulp 

 Algemeen    Zoek medische hulp in alle gevallen van twijfel of indien de 
verschijnselen voortduren. 

 Inademing    Zal zich niet gauw voordoen. Breng in de frisse lucht, in 
rustige half overeind zittende houding, maak kleding los. 
Zoek medische hulp na lange blootstelling. 

 Huid     Was het eraf met voldoende water en zeep. Was de kleren 
voor dat men ze opnieuw gebruikt. 
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 Oog     Spoel grondig met veel water. Ooglid moet van de oogbol 
worden gehouden om grondig te kunnen spoelen. Zoek 
medische hulp.  

 Inslikken    Spoel de mond. Geef water te drinken. Wek braken op. 
Wek nooit braken op bij bewusteloze of verwarde 
personen. Zoek medische hulp. 

 Advies aan de arts  Geen extra informatie beschikbaar. 
 

 

 

5  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

 

Blusmiddelen    Waternevel, schuim, kooldioxide, droog chemisch poeder. 
 

Ongeschikte blusmiddelen  Geen bekend. 
 

Speciale     In geval van brand en/of explosie inademen van rook 
vermijden. 

blootstellingsrisico’s   Gebruik adembeschermingsapparatuur met verse 
luchttoevoer. 

 

 

6  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
 

 

Persoonlijke voorzorgen  Zie voor individuele bescherming Sectie 8. 
 

Milieuvoorzorgen   Verzamel zoveel mogelijk in een schone container, om af te 
voeren of (beter) om te hergebruiken. 

 

Reinigingsmethoden   Spoel het restant weg met water (Neem het restant op in 
bijv. vermiculiet). Zie ook sectie 13. 

 

 

7  HANTERING EN OPSLAG 
 

 

Hantering     De normale voorzorgen bij het omgaan met chemische 
stoffen moeten in acht worden genomen. 

 

Opslageisen    Vorstvrij bewaren. 

 

 

8  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE 

    BESCHERMING 
 

 

Persoonlijke bescherming 

 Ademhaling    n.v.t.  
  

 Hand     Draag geschikte handschoenen. 
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 Oog     Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. 
  

 Huid en lichaam   De normale voorzorgen bij het omgaan met chemicaliën 
moeten in acht worden genomen. 

 
 

 

9  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

 

Verschijningsvorm   gel  

 

Kleur      groen 

 

Reuk      specifiek 

 

Dichtheid      1300 kg/m3 (25°C) 

 

Oplosbaarheid in water  volledig mengbaar 

 

pH-waarde    ca. 6,8   

 

Viscositeit     15.000 mPa.s 
 

Vriespunt     < -18 °C 

  

 

10  STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 

 

Stabiliteit     Stabiel onder aanbevolen bewaar- en hanteercondities  
      (zie sectie 7) 

 

Te vermijden condities  Exotherme reacties met sterke alkalische elementen. 

 

 

11  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 
Geen experimentele toxicologische gegevens over het product als zodanig beschikbaar. 
Uitgaande van in structuur verwante producten mag het volgende worden verwacht; 
 
Acute toxiciteit via de mond LD 50:  rat: > 2000 mg/kg 

 

 

12  ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 

 
Geen experimentele ecologische gegevens over het preparaat als zodanig beschikbaar. 
Uitgaande van structuur-analoge producten mag het volgende verwacht worden; 
 

Degradatie biotisch   Niet makkelijk biologisch afbreekbaar 

 



INTRACARE B.V. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD   
 

Datum van laatste uitgifte 31-12-2014           pagina 4 van 4 

 

13  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 

 

Product     Volgens plaatselijke voorschriften 
 

Gecontamineerde    Geen specifieke aanbevelingen 

verpakking  
 

 

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
 

 

Landvervoer 

 

ADR-klasse    niet beperkt    

 
 

 

15  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 

 

Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen 
 

Symbo(o)l(en)    n.v.t. 
 

R-Waarschuwingszinnen  n.v.t. 
 

S-Veiligheidsaanbevelingen n.v.t. 
 

 

Etikettering in overeenstemming met GHS-richtlijnen 
 

Symbo(o)l(en)    n.v.t. 
 

Signaalwoord    n.v.t. 
 

H-Waarschuwingszinnen  n.v.t. 
 

P-Veiligheidsaanbevelingen n.v.t. 
 
 

 

16  OVERIGE INFORMATIE 
 

 
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 speciale gebruik dat hij van het product 
maakt. 
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  Historie 
 

     Datum van afdruk  13.11.2015 
 

     Herziening    1 
 

     Samengesteld door  H. van der Vegt 
 

     Wijzigingen werden   

     aangebracht in sectie  1, 2, 15 
 


