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

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : TORK Alcohol Gel 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen - PT 1 Menselijke hygiëne 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

SCA Hygiene Products Zeist BV 
AfH Professional Hygiene Europe 
Arnhemse Bovenweg 120 
3708AH Zeist - The Netherlands 
T +31 30 69 84 666 F 00800 – 95 74 25 40 
jutta.boone@sca.com – www.sca.com / www.tork.nl  
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): zowel telefonisch (030-274 8888) als via 
internet (www.vergiftigingen.info). Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te 
informeren bij acute vergiftigingen. 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

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

Flam. Liq. 3 H226   

Eye Irrit. 2 H319   

STOT SE 3 H336   

   

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 

Xi; R36 

R10 

R67 

Tekst van R-zinnen: zie onder hoodstuk 16. 
 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

2.2. Etiketteringselementen 

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

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

CLP Signaalwoord : Waarschuwing 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen 
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar geschikte afvalverwerking volgens de plaatselijke 

mailto:jutta.boone@sca.com
http://www.sca.com/
http://www.tork.nl/
http://www.vergiftigingen.info/
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regelgeving. 
 
 

 

2.3. Andere gevaren 

Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 

Niet van toepassing 
 

 

3.2. Mengsel 
 

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

propan-2-ol (CAS-nr) 67-63-0 
(EG nr) 200-661-7 
(REACH-nr) 01-211947558-25-XXXX 

<= 70 F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

propan-2-ol (CAS-nr) 67-63-0 
(EG nr) 200-661-7 
(REACH-nr) 01-211947558-25-XXXX 

<= 70 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

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

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Geef niets te drinken aan iemand die bewusteloos is. 

EHBO na inademing : Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen. Breng het 
slachtoffer naar de buitenlucht. 

EHBO na contact met de huid : Niet bekend irritatie te veroorzaken, ,maar als huidirritatue onstaat goed wassen met schoon 
water. 

EHBO na contact met de ogen : Vermijd elk direct contact met het product. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

EHBO na opname door de mond : Laat slachtoffer niet braken. Medisch advies inwinnen. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/letsels : Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn 
dan de gegeven maximale blootstelling kan de gezondheid schaden, bijvoorbeeld: hoofdpijn, 
misselijkheid, duizeligheid. 

Symptomen/letsels na inademing : Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid. 

Symptomen/letsels na contact met de huid : Niet bekend. 

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Irriterend voor de ogen. 

Symptomen/letsels na opname door de mond : Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken 
 

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

Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO2). poeder. Verneveld water. Alcoholbestendig schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen : Geen enkele bekend. 
 

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

Brandgevaar : Ontvlambare vloeistof. 

Explosiegevaar : Geen enkele bekend. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur. 

Blusinstructies : Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. 

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

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. 
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Noodprocedures : Wanneer lekken voorkomen of gemorst wordt, mag enkel goed beschermd personeel in de 
ruimte blijven. Ontstekingsbronnen uitschakelen en de ruimte goed ventileren. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Autonoom ademhalingstoestel. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 

Noodprocedures : Met veel water verdunnen. Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen. Overbodig 
personeel wegsturen. 

 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het afblazen in het milieu dient vermeden te worden. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. 

Reinigingsmethodes : Met veel water verdunnen. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Geen extra 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 

: Zorg voor een plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte, om 
dampconcentraties tot een minimum te beperken. Voorkomen van vorming van aërosol. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Geopende verpakkingen dienen 
zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 

 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

CEE IOELV TWA (mg/m³) 999 mg/m³ 

CEE IOELV TWA (ppm) 400 dpm 

CEE IOELV STEL (mg/m³) 1250 mg/m³ 

CEE IOELV STEL (ppm) 500 dpm 
 

 

 

propan-2-ol (67-63-0) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Op lange termijn - systemische effecten, via de 
huid 

888 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Op lange termijn - systemische effecten, 
inhalatie 

500 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Op lange termijn - systemische effecten, 
mondelinge 

26 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Op lange termijn - systemische effecten, 
inhalatie 

89 mg/m³ 

Op lange termijn - systemische effecten, via de 
huid 

319 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 140,9 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 140,9 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zacht water) 552 mg/kg dwt 

PNEC sediment (zeewater) 552 mg/kg dwt 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 28 mg/kg dwt 

PNEC (Oraal) 

PNEC oraal (secundaire vergiftiging) 160 kg/kg voedsel 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 2251 mg/l 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Voor voldoende ventilatie zorgen. 



TORK Alcohol Gel 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 

 

 NL_NL (Nederlands)  4/7 
 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Handschoenen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Veiligheidsbril. 

   

Bescherming handen : Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen. 

Oogbescherming : Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is. 

Bescherming luchtwegen : Geschikt ademhalingstoestel gebruiken. In een overmatige concentratie, kan autonoom 
ademhalingsapparatuur nodig zijn. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Voorkomen : Gel. 

Kleur : (typisch). 
  

geur : karakteristiek. 
  

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : 7 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : > 80 °C 
  

Vlampunt : ≥ 23 °C Pensky Martens (gesloten cup) 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet zelf ontbrandend. 
  

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dichtheid : 0,8 g/m³ 

Oplosbaarheid : Oplosbaar in water. 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Niet explosief aangezien geen van de componenten is ingedeeld als ontplofbaar of oxiderend. 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen van de componenten is ingedeeld voor oxiderende eigenschappen. 
  

Explosiegrenzen : 2 - 12 vol % 
  

 

9.2. Overige informatie 

Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Vormt bij verbranding: koolstofoxides (CO en CO2). 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen enkele bekend. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen enkele bekend. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Niet bekend. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen enkele bekend. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg 
 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: 7 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: 7 

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) 

: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
 

 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

LC50 vissen 1 > 100 mg/l 48 uur 

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l 48 uur 

EC50 Daphnia 2 > 100 mg/l 72 uur 
 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk bioafbreekbaar. 

BZV (% van ThOD) > 70 % ThOD (Aerobic) 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 
 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

Log Pow 0,05 

Bioaccumulatie Geen bioaccumulatie. 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII  
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII 

 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Afvalverwerkingsmethoden : Niet lozen in oppervlaktewater. Verzamelen in water oplossen  

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

Aanbevelingen met betrekking tot de 
afvalverwijdering 

: Mag niet met het gewone afval meegegeven worden. 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

14.1. VN-nummer 

VN-nr : 1993 

VN-nr (IATA) : 1993 

VN-nr (IMDG) : 1993 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Juiste ladingnaam : BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. 

Omschrijving vervoerdocument : UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., 3, III, (D/E) 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Klasse (VN) : 3 

Classificeringscode (VN) : F1 

Klasse (IATA) : 3 

Klasse (IMDG) : 3 

Gevaarsetiketten (VN) : 3 

 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (VN) : III 
Verpakkingsgroep (IMDG) : III 
 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk 

Mariene verontreiniging 

: 

: 

Neen 

Neen  

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 30 

Classificeringscode (VN) : F1 

Oranje identificatiebord : 

 

Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 601, 640E 

Transportcategorie (ADR) : 3 

Code tunnelbeperking : D/E 

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5L 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1 

14.6.2. Transport op open zee 

Geen extra informatie beschikbaar 

14.6.3. Luchttransport 

Geen extra informatie beschikbaar 

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

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 
 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

Bevat geen kandidaat-stof uit REACH 
 

 

  



TORK Alcohol Gel 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 

 

 NL_NL (Nederlands)  7/7 
 

 

Seveso Informatie : Geen extra informatie beschikbaar 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

 

 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonde 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
 
 

 

 

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

Eye Irrit. 2 Categorie 2 Ernstig oogletsel/-irritatie 

Flam. Liq. 2 ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 2 

Flam. Liq. 3 ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 3 

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

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken 

R10 Ontvlambaar 

R11 Licht ontvlambaar 

R36 Irriterend voor de ogen 

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 

F Licht ontvlambaar 

Xi Irriterend 
 

 

 
SDS EU (REACH bijlage II) 

 
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. 
 


