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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Artikel 

Productnaam : Tork Wet Wipe Surface Cleaning 

Productcode : 190594 
 

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 : Oppervlak reiniging 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

SCA Hygiene Products N.V 
Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH Zeist 
+31306984600 
renee.remijnse@sca.com, info@tork.nl, info@tork.be 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +46317460000 (business hours) 
112 (24 uurs service) - van toepassing zijn op EU-landen alleen 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 

Niet ingedeeld 
 

 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Etikettering niet van toepassing 
 

 

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

Ethanol (CAS-nr) 64-17-5 
(EG nr) 200-578-6 
(EU-Identificatienummer) 603-002-00-5 

< 11 Flam. Liq. 2, H225 

2-Methyl-3-isothiazolone (CAS-nr) 2682-20-4 
(EG nr) 220-239-6 

< 0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 

3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (CAS-nr) 55406-53-6 
(EG nr) 259-627-5 
(EU-Identificatienummer) 616-212-00-7 

< 0,05 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 1, H372 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 

Alkyl polyglycoside (CAS-nr) 68515-73-1 < 0,001 Eye Dam. 1, H318 

2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-
1-hexanamine and sodium hydroxide 

(CAS-nr) 68610-44-6 
(EG nr) 271-865-1 

< 0,001 Niet ingedeeld 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

methanol (CAS-nr) 67-56-1 
(EG nr) 200-659-6 
(EU-Identificatienummer) 603-001-00-X 

< 0,0001 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT SE 1, H370 

 

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

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. In geval van ademhalingssymptomen: bel het Antigifcentrum of een arts. 

EHBO na contact met de huid : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - 
huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Medische hulp 
inschakelen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. 

EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Niet laten braken zonder medisch advies. 
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. Raadpleeg een arts indien men zich onwel voelt. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur. 
 

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

Brandgevaar : Een intense warmte kan tot een breuk van de verpakking leiden. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: koolstofoxyden (CO en CO2). 

 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Bijkomende persoonlijke bescherming: volledig beschermende kledij met onafhankelijk 
werkend ademhalingsapparaat. 

Overige informatie : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven in de rubrieken 7 en 8. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de riolering of open wateren lozen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

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 hantering van de stof vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen. Er zijn geen speciale 
maatregelen noodzakelijk. Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : Maatregelen tegen 
blootstelling en persoonlijke bescherming. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Op een droge plaats bewaren. 

Onverenigbare materialen : Sterke oxidatiemiddelen. Sterke zuren. 

Opslagplaats : Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

Ethanol (64-17-5) 

België Grenswaarde (mg/m³) 1907 mg/m³ 

België Grenswaarde (ppm) 1000 ppm 
 

methanol (67-56-1) 

CEE Aantekeningen Skin 
 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Bescherming van de ogen : Aanraking met de ogen vermijden 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vaste stof 
  

Voorkomen : Geparfumeerde natte (lotion)doekjes. 

Kleur : Geen gegevens beschikbaar 
  

geur : karakteristiek. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : 7,5 - 8,5 
  

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water. 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen onder normale omstandigheden. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen onder normale omstandigheden. 
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10.4. Te vermijden omstandigheden 

Vochtigheid. Warmte. Licht. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Peroxyde. Sterk oxiderende stoffen. Koolstofstaal. Sterke basen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Koolstofoxiden (CO, CO2). 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 7,5 - 8,5 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: 7,5 - 8,5 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

  

Potentiële schadelijke effecten op de mens en 
mogelijke symptomen 

: Herhaald of langdurig contact met de huid kan een huidontsteking of uitdroging veroorzaken. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Verwijderen als gevaarlijk afval. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke 
erkende vuilverwerker. 

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 

Officiële vervoersnaam  (ADR) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IMDG) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (IATA) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (ADN) : Niet van toepassing 

Officiële vervoersnaam  (RID) : Niet van toepassing 
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14.3. Transportgevarenklasse(n) 

ADR   

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing 

   

IMDG   

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing 

   

IATA   

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing 

   

ADN   

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing 

   

RID   

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 

Mariene verontreiniging : Nee 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

    
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 

14.6.2. Transport op open zee 

14.6.3. Luchttransport 

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren 

Vervoer verboden (ADN) : Nee 

Valt niet onder het ADN : Nee 

14.6.5. Spoorwegvervoer 

Vervoer verboden (RID) : Nee 
 

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 
 

REACH bevat geen kandidaat-stof 
 

 

   

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 
beperkingen en verboden 

: Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents; Regulations (EC) No. 551/2009 and No. 
907/2006, amending Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. 

 
 

  
 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

 

 
 

 
 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
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Overige informatie : Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen 
te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor 
het gebruik van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde 
voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet 
en toereikend is voor het gebruik van dit product. 

 

 

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

Acute Tox. 3 (Dermal) Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxiciteit (inhalatief) Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Categorie 3 Acute toxiciteit (oraal) 

Acute Tox. 4 (Oral) Categorie 4 Acute toxiciteit (oraal) 

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

Aquatic Chronic 1 Categorie 1 Gevaarlijk voor aquatisch milieu - chronisch gevaar 

Eye Dam. 1 Categorie 1 Ernstig oogletsel/-irritatie 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 2 

Skin Corr. 1A Irritatie/prikkeling van de huid Categorie 1A 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 

STOT RE 1 Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Categorie 1 

STOT SE 1 Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Categorie 1 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Categorie 3 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 

H301 Giftig bij inslikken 

H302 Schadelijk bij inslikken 

H311 Giftig bij contact met de huid 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H331 Giftig bij inademing 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H370 Veroorzaakt schade aan organen 

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
 

 

 

 
 
SDS EU (REACH bijlage II) SCA 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
 


