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VERTALING : 
 

VEILIGHEIDSFICHE CE  
VOOR CHEMISCHE PRODUCTEN  

EN PREPARATEN 
 
 

Veiligheidsfiche volgens 91/155/CE                                                 datum : 24.11.2000 
 
 
1. Productbenaming 
 
Handelsnaam: FIRE EX 2000 - zeeppatroon 
 
Fabrikant / leverancier: 
 
Max Widemann Armaturenfabrik 
Lederstrasse 30-36 
89537 Giengen/Brenz  
Tel.:++49/73221450 
Fax.: ++49/732214529 
E-mail: info@awg-giengen.de 
 
Telefoonnr. anti-gifcentrum België: 0032 (0)70 245 245. 
 
2.  Productsamenstelling 
 
Chemische eigenschappen:  
 
Samenstelling uit anionische tensiden en polyglycolether. 
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3. Mogelijke gevaren 
 
Gevaaraanduiding:  niet van toepassing 
 
Gevaaraanduiding voor mens en omgeving:  niet van toepassing 
 
Classificatie:  
De classificatie stemt overeen met de actuele CE voorschriften, aangevuld met informatie uit 
gespecialiseerde literatuur en de bedrijfsvoorschriften. 
 
4. Maatregelen bij eerste hulp 
 
Algemene richtlijnen:  doordrenkte kledingstukken onmiddellijk uittrekken 
 
Na inademing:   geen bijzondere maatregelen vereist 
 
Na contact met de huid:  / 
 
Na contact met de ogen:  met water uitspoelen en een dokter raadplegen 
 
In geval van inslikken:  Bij traag herstel, een dokter raadplegen. 
     Niet braken, eten of drinken. 
 
 
 
5. Maatregelen bij brandbestrijding 
 
Verstikkende factoren:    niet van toepassing 
      
 
 
6. Maatregelen bij niet-opzettelijke vrijmaking 
 
Veiligheidsmaatregelen bij personen:   / 
 
Veiligheidsmaatregelen voor het milieu:    /  
 
Reinigingsmaatregelen:      / 
 
Bijkomende inlichtingen:      / 
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7. Opslag en stockage 
 
Opslag:                De doos moet gesloten zijn. 
 
Bewaartemperatuur:  koud en droog 

 
8. Persoonlijke bescherming 
 
Materiaal voor persoonlijke bescherming: 
 
Algemene beschermings- en hygiëne maatregelen:  niet van toepassing 
Adembescherming:       niet van toepassing 
Bescherming voor de handen:    veiligheidshandschoenen 
Bescherming ovor de ogen:     veiligheidsbril 
Andere:         beschermende kledij 
Hygiëne op het werk:    handen wassen voor en na het werk 
 
 
9. Chemische en fysieke eigenschappen 
 
Vorm:     vloeistof 
 
KLeur:    transparant 
 
Geur:     zwakke geur 
 
Smeltpunt:   onbepaald 
 
Explosiegevaar:  onbepaald 
 
Dichtheid bij 20°C:  onbepaald 
 
Oplosbaarheid bij 20°C: oplosbaar in water 
 
Viscositeit bij 20°C:  onbepaald 
 
pH waarde bij 20°C:  ca. 7 
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10. Stabiliteit en reactie 
 
Thermische ontbinding: geen ontbinding bij reglementair gebruik 
 
Gevaarlijke reacties:    geen gekende gevaarlijke reacties 

 
11. Info betreffende toxicologie 
 
Acute toxiteit:   
 
Componenten: Type  Waarde Eenheid Soort 
   Oraal  > 2000  mg/kg     
    
 
 
 
12. Info betreffende de ecologie 
 
Waterbedreigingsklasse:  / 
 
Watervervuiling:   / 
 
 
13. Aanwijzingen betreffende het opruimen van de afvalstoffen 
 
Opruiming van de restanten:   / 
Opruiming van het product:  / 
Opruiming van de verpakking:  / 
Andere:    / 
 
LAGA nummer  : 59402 
LAGA benaming  : Tenside 
EWC nummer   :  
EWC benaming  :  
 
 
14. Transportgegevens 
 
Transport via de wegADR/RID en GGVS/GGVE (grensstreek binnenland): 
Klasse ADR/RID-GGVS/E:  geen transport van gevaarlijke producten 
 
Zeetransport IDMG/GGVSee:  
Klasse IDMG/GGVSee:  geen gevaar 
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Zeeverontreiniging:    neen 
 
Luchttransport ICAO-TI et IATA-DGR:  
Klasse ICAO/IATA:   geen beperkingen 
 
Transport / aanvullende indicaties:   / 
 
 
15. Voorschriften 
 
Kenmerken volgens de EWG richtlijnen: / 
Kenletter en gevarenaanduiding van het product: / 
Componenten die het gevaar op het etiket aanduiden: / 
 
Groep R :  geen gekende gevaren 
Groep S : S ½ :  buiten het bereik van kinderen bewaren 
 
Andere nationale voorschriften: / 
 
Bedreiging voor het water:  Klasse 1  
 
 
16. Bijkomende gegevens 
 
 

 
NOTA 
 
Dit is een vertaling van de bijgevoegde originele en officiële Duitse versie welke geldig is. 
Zie copie in bijlage. 


