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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 
 

Productinformatie 

Productbenaming : Mr Muscle - KEUKEN - LEMON 
 

Gebruik van de stof of het 
preparaat 

: Schoonmaakmiddel 
 

 
Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. 

Noordkustlaan 16 
B-1702 Groot-Bijgaarden 
BELGIUM      

 
Telefoon : +3224675211 

 
Emailadres  infoBE@scj.com 

 
Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

: Antigifcentrum - Centre Antipoisons: 070 245 245  

 
 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu 

Niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen en Preparaten 
(1999/45/EG) en amendementen. 
Ogen : Kan oogirritatie veroorzaken. 

Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Huidaandoeningen : Kan huidirritatie veroorzaken. 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Inademing : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Inname : Kan maag-en darmklachten veroorzaken 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Potentiële milieueffecten : Dit produkt is niet schadelijk voor het milieu volgens Richtlijn 
1999/45/EG en amendementen. 
 

 
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EINECS-Nr. 

Symbo(o)l
(en) 

R-zin(nen) Gewicht% 

ethanol 64-17-5 F R11  >= 1,00 - < 5,00 
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200-578-6 
3-butoxy-2-propanol 5131-66-8 

225-878-4 
Xi R36/38  >= 1,00 - < 5,00 

 
4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

Inademing : Geen speciale vereisten. 
 

Contact met de huid : Langdurig met veel water spoelen. 
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
 

Contact met de ogen : Langdurig met veel water spoelen. 
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
 

Inslikken : Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. 
 

 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Geschikte blusmiddelen : Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de 
omgeving aanpassen. 
 

Bijzondere gevaren bij 
brandbestrijding 

: In geval van brand en/of explosie inademen van rook 
vermijden. 
Het inademen van ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor 
de gezondheid. 
 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

: Bij brand een persluchtmasker dragen. 
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 
Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat 
toepasbaar is. 
 

 
 
6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen 

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
 

Milieuvoorzorgsmaatregele
n 

: Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te 
voorkomen. 
Buiten het normaal gebruik, voorkom het vrijkomen naar het 
milieu 
 

Reinigingsmethoden : Opnemen met adsorberend materiaal (bv. doek, vlies). 
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
 

 
7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering 

Aanbeveling voor het veilig : Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraag 8. 
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omgaan met de stof  
Aanwijzingen voor 
bescherming tegen brand 
en explosie 

: Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. 
 

 
Opslag 

Opslagomstandigheden : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Stabiliteit bij opslag :  Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals 
aangegeven. 
 

 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden  
 

Bestanddelen CAS-Nr. mg/m3 ppm Wijze van 
blootstelling 

Lijst 

ethanol 64-17-5  1.907 mg/m3 1.000 
ppm 

 BE_TWAS 
 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bescherming van de 
handen 

: Draag geschikte handschoenen. 
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de 
specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEG en de Europese Norm 
EN 374, die daarop is gebaseerd. 
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en 
water schoonmaken. 
 

Bescherming van de ogen : Geen speciale vereisten. 
 

Bescherming van de huid 
en het lichaam 

: Verontreinigde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken. 
 

Hygiënische maatregelen : Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en 
veiligheid. 
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde 
van de werkdag. 
 

 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Voorkomen  

Vorm : vloeistof 
 

Kleur : kleurloos 
 

Geur : kenmerkend 
 

 
Veiligheidsgegevens  

pH  : 12,0 - 13,0 
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Vlampunt : 63 °C 

 
Ontvlambaarheid (vast,gas)  : Onderhoudt de verbranding niet. 

 
Oplosbaarheid in water : volledig oplosbaar 

 
 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Te vermijden 
omstandigheden 

: Geen 
   

Te vermijden materialen : Geen. 
 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

Gevaarlijke reacties : Niet bekend. 
 

 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Acute orale toxiciteit : LD50  
geschat > 2 g/kg 
Kan maag-en darmklachten veroorzaken 
 

Acute inhalatoire toxiciteit : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Acute dermale toxiciteit : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Huidirritatie : Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. 
 

Oogirritatie : Kan oogirritatie veroorzaken. 
 

 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Verdere gegevens over de milieuaspecten 

Nadere gegevens over de 
milieuaspecten 

: Dit produkt is niet schadelijk voor het milieu volgens Richtlijn 
1999/45/EG. 
 

 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

product : Afval niet naar de riolering laten aflopen. 
Vijvers , waterlopen en sloten niet verontreinigen met gebruikt 
verpakkingsmateriaal. 
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de 
plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen. 
Recycle de lege verpakking 
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Verontreinigde verpakking : Lege verpakkingen niet hergebruiken. 
 

 
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
Wegvervoer  

 ADR: 
 
Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften. 

  

Zeetransport  

 IMDG: 
 
Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften. 

 

Luchtvervoer 

 ICAO/IATA: 
 
Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften. 

 
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen 

 
S-zin(nen) : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 

S23 Spuitnevel niet inademen. 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. 

 
 
Bijzondere etikettering voor 
bepaalde preparaten 

: Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de 
huid vermijden. 
Handen wassen en drogen na gebruik. 
 

 
 : Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming 

met EG-Richtlijn 1999/45/EG. 
 

 
Notificatie status : Alle componenten zijn ingebrepen in alle van toepassing zijnde 

EU inventarissen. 
Detergenten verordening 
 

Bevat  
< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen  
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BEVAT OOK  
perfume   
Citronellol, Linalool,  
 

16. OVERIGE INFORMATIE 

Verdere informatie 

De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 
R11 Licht ontvlambaar. 
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 
 
De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend 
juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als 
handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, 
verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of 
aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin 
vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere 
producten of in enig ander procede wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld 
wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


