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Adres: 
J. Janssen en zn BV            
                               
                               
                               
 

Werkplekinstructiekaart
  

 
 

Nummer:                 
Datum:            
Auteur:                      

Verantwoordelijke:                                
Werkplek:                                
Werkplek/activiteit:                                

Productidentificatie en gevaarlijke bestanddelen 

Handelsnaam: REMMENREINIGER 500ML 

Productcode: 08901087 

Gevaarlijke 
bestanddelen: 

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan 

Gevaren voor mens en milieu 

 
GHS02 

 
GHS09 

 
 

 Signaalwoord: Gevaar 
Gevarenaanduidingen: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 
Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. 
Andere gevaren: Kan zuurstof verdringen en zodoende snelle verstikking veroorzaken. 
Chemische stabiliteit:Stabiel onder normale omstandigheden. 
Te vermijden materialen: Oxidanten 
Gevaarlijke reacties: Zeer licht ontvlambare aerosol. Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht. 
Vanwege de hoge dampdruk bestaat bij stijging van de temperatuur barstgevaar voor de vaten. Kan een 
reactie geven met sterk oxiderende stoffen. 
Ontledingsproducten: Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend. 
 

 

 
GHS07 

 
 
 

Veiligheidsmaatregelen en gedragsregels 

 

 Algemene veiligheidsmaatregelen 
 
Andere verordeningen: Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op 
het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.  
Advies voor veilige hantering: Niet in aanraking laten komen met huid of kleding. Dampen of spuitnevel 
niet inademen. Niet inslikken. Aanraking met de ogen vermijden. Te hanteren in overeenstemming met 
goede industriële hygiëne en veilige praktijk, gebaseerd op de beoordeling van de resultaten voor 
blootstelling op de werkplek Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Maatregelen treffen 
tegen ontladingen van statische elektriciteit. Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer 
de hoeveelheid die vrijkomt. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
Technische maatregelen: Minimaliseer blootstelling op de werkplek. Uitsluitend gebruiken in een gebied 
dat is voorzien van explosie-bestendige afzuigventilatie, indien aangeraden op basis van een beoordeling 
van het potentieel van de locale blootstelling Gebruiken met voldoende afzuigventilatie.  
Opslag: Achter slot bewaren. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Bewaren volgens de 
betreffende landelijke voorschriften. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Koel bewaren. Tegen 
zonlicht beschermen.  
Advies voor gemengde opslag:  Niet opslaan bij de volgende producttypes: Zelfontledende stoffen en 
mengsels, Organische peroxiden, Oxidanten, Ontvlambare vaste stoffen, Pyrofore vloeistoffen, Pyrofore 
vaste stoffen, Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, Stoffen en mengsels die in contact met water 
ontvlambare gassen ontwikkelen, Explosieven 
Hygiëne: Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Niet eten, drinken of 
roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.  
 
Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
Bescherming van de ogen: Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting: Veiligheidsbril  
Bescherming van de handen: Materiaal: Nitrilrubber, Handschoendikte: < 0,45 mm, Doorbraaktijd: > 480 
min 
 
                                                             
Lichaamsbescherming: Selecteer de juiste beschermende kleding gebaseerd op gegevens over 
chemische weerstand en een beoordeling van de mogelijkheid op plaatselijke blootstelling., Draag de 
volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:, Vlamvertragende, antistatische, beschermende kleding, 
tenzij de beoordeling aantoont dat het risico op een explosieve atmosfeer of steekvlammen laag is, Contact 
met de huid moet worden vermeden door ondoordringbare beschermende kleding te gebruiken 
(handschoenen, schorten, laarzen, enz.). 
Bescherming van de ademhalingswegen: Tenzij voloende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of 
beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen 
zijn, dient u ademhalingsbescherming te gebruiken.  
Filter type: Persluchtadembescherming 
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Gedrag in geval van nood. 

 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Bij brand een persluchtmasker dragen. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Geschikte blusmiddelen: waterstraal, Alcoholbestendig schuim, Kooldioxide (CO2), Droogpoeder 
Ongeschikte blusmiddelen: Niets bekend. 
 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Alle 
ontstekingsbronnen verwijderen. De ruimte ventileren. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Volg 
het advies over veilig werken met de stof en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur.  
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Afvoer in het milieu moet worden voorkomen. Voorkom verder lekken en 
morsen indien dit veilig is. Voorkom verspreiding over een groot oppervlak (bijv. door indamming of 
olieopvangschotten). Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen. Bij aanzienlijke lekken die 
niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.  
Reinigingsmethoden: Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken. Opnemen in inert absorberend materiaal. 
Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal. Om te voorkomen dat materiaal 
zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt 
worden. Als materiaal kan worden weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers 
opgeslagen te worden. Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen. 
Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het 
materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen 
welke voorschriften van toepassing zijn.  
 
De verantwoordelijke arts:                                                              
 
Evacuatieroute:                                                              
 
Telefoonnummer bij ongelukken: 555                  

 

Eerstehulp 

 

Algemeen advies: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. Indien 
symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. Bij aanraking met de ogen: 
Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
Bij aanraking met de huid: Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel water 
gedurende minstens 15 minuten en ondertussen verontreinigde kleding en schoenen uitdoen. Medische hulp 
inroepen. Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te 
gebruiken. Bij inslikken: Bij inslikken, NOOIT braken opwekken. Medische hulp inroepen als aandoeningen 
merkbaar worden. De mond grondig met water spoelen. Bij inademing: Bij inademing overbrengen in de 
frisse lucht. Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.  
Alarmnummer: 112                  
 
EHBO'er: Jan Janssen                                                  

 

Correcte verwijdering 

 

Aanbevelingen over verwijdering en verpakking: Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Volgens 
de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes 
moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.  
Verwijdering van niet gereinigde verpakkingen: Lege containers moeten worden afgevoerd naar een 
erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. Lege ccontainers bevatten residu's en 
kunnen gevaarlijk zijn. Oefen geen druk uit op deze containers, ook niet doorsnijden, lassen, solderen resp. 
hardsolderen, doorboren, slijpen of blootstellen aan hitte, vuur, vonk of andere ontbrandingsbronnen. Ze 
zouden kunnen exploderen en letsel en/of dood ten gevolge kunnen hebben. Verwijder als een ongebruikt 
product, indien niet anders gespecificeerd. Aërosolbussen volledig leegspuiten (inclusief drijfgas)  
Verwijdering:                                                              

 

 

 
 
 
 

Verantwoordelijke persoon 

 


