
Productinformatie BAANCLEANER (technische gegevens) 
volgens norm: 91/155/EWG 

Datum actualisatie

1. Productinformatie
Productomschrijving:
Bowlingbaan ontvetter / cleaner
Toepassing:
Bowlingbaan ontvetten en reinigen
Informatie over de fabricant: 
Azett-Seifenfabrik GmbH & Co. KG 
Kempter Strasse 52  
87700 Memmingen - Duitsland 
Tel.: 0049-8331-927502-99    Fax: 927502-22 

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen:
Chemische gegevens: % omvang classificatie CAS EINECS, ELINCS
Propan-2-ol > 30 F/Xi :11,36,67 67-63-0 200-661-7 
2-Butoxyethanol < 5 XN:20,21,22, 111-76-2 203-905-0

3. Eventuele gevaar van het product:
voor mensen
Irritatie voor de ogen

4. Eerstehulp maatregelen:
- Bij inademen: de persoon verse lucht toevoeren en uit deze omgeving verwijderen. 
- Bij oogcontact:
De ogen tijdens enkele minuten met schoon water uitspoelen, arts roepen en deze informatieblad voorleggen.
- Bij huidcontact: 
Met veel water grondig afspoelen, door het product geimpregneerde kledingstukken verwijderen, bij eventuele 
huidirritaties arts raadplegen.
- Bij inslikken:
Provoceert geen overgeven. De mond grondig met water uitspoelen. Arts roepen en deze informatieblad 
voorleggen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen: 
Geschikte blusmiddelen: Watersproeistralen, schuim, kooldioxide, bluspoeder.
Speciale gevaren door brand of gasontwikkeling bij brand:  
Bij brand kan kooldyoxide, sticktofoxiden en invlambare damp-/luchtsamenstellingen ontstaan.

6. Speciale beschermuitrusting bij brandbestrijding:
Afhankelijk van de groote van de brand, onafhankelijke adembeschermende apparaat. Respectivelijk totale 
bescherming.

7. Verdere gegevens: 
De brandresten en het besmet bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

8. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
Ogencontact en inademen vermijden.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Bij lekkage de grootste gedeelte opvangen. Niet onverdund in de riolering laten komen. 
Reinigingsadvies:
Met vloeistofbindend materiaal (bijvoorbeeld met universele binder) opnemen en volgens hoofdstuk 13. voor de 
berging zorgen. Verdunning met water is mogelijk. Productrestjes met veel water verwijderen.

9. Hantering en opslag
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van het product: 
Voor goede ventilatie op de werkplaats zorgen. Onstekingsbronnen op afstand houden – niet roken. Vóór de 
pauze en aan het einde van de werkdag handen wassen. Algemene hygiënemaatregelen met chemische 
producten handhaven. Op de etiquet staande opmerkingen, gebruiksaanwijzingen en informaties in acht nemen. 
Opschlag
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: 
Product uitsluitend in de originele verpakking en uitsluitend gesloten opslaan. 
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10.Maatregelen bij blootstelling / persoonlijke bescherming:
Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door plaatstelijke afzuiging of door algemene afzuiging plaats vinden. Voor 
het geval dat dit niet voldoende is, de concentratie van het product onder de MAK-normen houden, of een 
geschikte adembescherming tot stand lagen komen.
Chem. gegevens % omvang MAK-, TRK-inhoud BAT-inhoud 
Propan-2-ol 1 - < 15 200 ppm (500 mg/m3) 50 mg/l           67-63-0  
Adembescherming: Bij normale gebruik niet noodzakelijk.  
Bij overschrijding van de MAK-grens: Filter A (EN 141) 
Handbescherming: Rubberen handschoenen aanbevolen die gemaakt zijn van neopren of nitril (EN 374).
Ogenbescherming: Bij spuitwerkzaamheden dichtsluitende beschermingsbril dragen. (EN 166) 
Lichamsbescherming: Beschermende werkkleding dragen (bijvoorbeeld: beschermende werkschoenen en 
werkkleding met lange mouwen. (EN 344).

11. Fysische en chemische eigenschappen
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12.Stabiliteit en reactiviteit
Houd het product uit de buurt van: 
Verhittingsmogelijkheden, open vlam en warmtebronnen!
Vermijd contact met: 
sterke oxidatiemiddelen en met andere chemische producten!

13.Gevaarlijke ontledingsproducte bekend: geen
14.Informaties over toxicologie

Acute toxicologie, zoals direct optredende effecten: geen beschikbare gegevens
Laat optredende of cronische effecten:   geen beschikbare gegevens 

15.Ecologische gegevens
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Volharding en afbreekbaarheid: > 90% OECD 301A (95% 21d mod. OECD-Sreening-Test) * 
Toxiciteit voor vissen :tietixotainhpaD * h69/l/gm 0469 salemorp selahpemiP 05CL :
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Desmodesmus subspicatus >1000 mg/l/72h * 
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* Propan-2-ol 

16. Aanwijzingen afval-demping:
voor de stof / voorbereiding / restjes 
Afvalcode-Nr. EG: 
Deze afvalcode is geldig voor het gebruik van het product, waarvoor deze aanbevolen is: baanreiniger, met de 
bijbehorende gebruiksaanwijzingen en gebruiksaanbevelingen. Bij speciale toepassingen van de gebruiker kunnen 
ook de volgende codes in acht genommen worden: 
07 06 01  waterige wasvloeistoffen of moedervloeistoffen
20 01 29  reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen als ingredient hebben 
Aanbeveling: locale officiéle voorschriften beachten. Bijvoorbeeld geschikte verbrandingsoven en op geschikte 
stortplaats deponeren, bewaren en opslaan. 

Voor verontreinigd verpakkingsmateriaal 
Locale officiéle voorschriften beachten! Niet vervuilde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden. Vervuilde 
verpakkigen dempen, net als het product zelf. 

: 14.02.2018



Productinformatie BAANCLEANER (technische gegevens) 
volgens norm: 91/155/EWG 

Datum actualisatie: 14.02.2018

Blz. 3

Informatie voor de transport
Algemene gegevens: 

3991 :remmun-NU
Straat / rail-transport (GGVSE/ADR/RID)

 III/3 :peorgsgnikkaprev/essalC
Brandbare vloeibare stof, N.A.G. 
Zeëntransport

 III/3 :edoC-DGMI/eeSVGG
Zeevervuilende stof (Marine Pollutant): n.a.          
Luchttransport

     III/-/3 :ATAI

17.Voorschriften
Identificatie gevaarlijke stoffen volgens de EG-richtlijnen  (67/548/EWG und 1999/45/EG) 
Gevaarsymbole Xi, F 

Gevaaromschrijving: 11 brandbaar 
 eitatirri 63  

S-reeks: 2 Uit de buurt van kinderen houden 
 neduoh thcid gnikkaprev eD 7  

 nekor tein ne neduoh rev nennorbetmraw ne-ruuv naV 61  
 nedjimrev tcatnocgoo ne-diuH 52/42  

18.Verdere informaties
Deze gegevens hebben betrekking op de toestand van het product bij de aflevering. 
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