
Veiligheidsinformatieblad
Storax GigaGrip Cleaner

1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie
Handelsnaam: Storax GigaGrip Cleaner

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

Geschikt gebruik:
Reiniger voor vloeroppervlakken.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Beschrijving leverancier:
Storax B.V.
Wattstraat 1
3335 LV Zwijndrecht
T 078 3030900
E info@storax.nl
W www.storax.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
T 078 3030900

2: SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE STOF OF HET PREPARAAT

Samenstelling:
• Anionische en niet-ionische tensio-actieve stoffen
• Emulgatoren
• Inerte ingrediënten



3: GEZONDHEIDSGEVAAR GEGEVENS

Contact met de ogen
Irritatie van de ogen.

Contact met de huid:
Kort contact zal de huid uitdrogen.

Inslikken:
Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal veroorzaken.

Inademing:
Inademing zal geen reactie veroorzaken.

4: EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene informatie:
Geef niets te drinken aan een bewusteloze persoon of een persoon die convulsies heeft.

Inslikken:
Niet braken. Mond grondig uitspoelen. Zoek medisch advies van een arts.

Contact met de huid:
Met water spoelen totdat alle substantie is verwijderd.

Contact met de ogen:
Spoelen met stromend water gedurende tenminste 10 minuten.

5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen:
Niet-ontvlambaar product. Kies de extinctieprocedure afhankelijk van de omringende materialen.

Blusprocedures die niet voor beveiliging mogen worden gebruikt:
Onbekend.

Ongewone brand- en ontploffingsgevaren:
Geen ongebruikelijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld.

Speciale beschermende maatregelen bij brand:
Speciale maatregelen zijn niet noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van dit product.



6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Individuele voorzorgsmaatregelen:
Gebruik schoenen, handschoenen en zuurbestendige beschermingen. Wees voorzichtig met het 
gladde vloeroppervlak.

7: HANTERING EN OPSLAG

Hantering:
Manipuleer het nemen van adequate voorzorgsmaatregelen om verslechtering van de verpakking te
voorkomen. Voorkom spatten en morsen.

Opslag:
Opslaan op een koele, droge plaats. Uit direct zonlicht weghouden. Houd het product uit de buurt van 
hitte en koude. Houd het product in de originele verpakking.

8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Onder normale werkomstandigheden zijn er geen gevaarlijke situaties voor de gezondheid 
waargenomen.

Aanvullende voorwaarden voor de configuratie van technische installaties:
Speciale maatregelen zijn niet nodig.

Grenswaarden of biologische normen:
Geen van de componenten heeft blootstellingsgrenswaarden voor de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
• Adembescherming: het product geeft geen schadelijke of schadelijke dampen vrij
• Handenbescherming: niet noodzakelijk
• Ogenbescherming: veiligheidsbril
• Bescherming van de huid: niet nodig



9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Verschijning: lichtgele vloeistof

Geur: munt kenmerk

PH: 5.00+/- 1

Kookpunt: 105 º C

Fusiepunt: 0- -5ºC

Ontvlambaarheid (vast, gas): niet ontvlambaar

Automatische ontvlambaarheid: niet ontvlambaar

Explosiegevaar: niet van toepassing

Verbrandingslucht eigenschappen: niet van toepassing

Dampspanning: niet van toepassing

Relatieve dichtheid: 1.012 +/-0.005 k/l

Oplosbaarheid - wateroplosbaarheid: 100% oplosbaar in water

Liposubiliteit van oplosmiddelenolie: niet van toepassing

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol / water: niet van toepassing

Andere gegevens: niet van toepassing

10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:
Het product is stabiel indien gebruikt volgens de instructies.

Te vermijden materialen:
Vermijd contact met metalen en geverfde oppervlakken.

11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inademing:
Het is onwaarschijnlijk dat het product inademingsproblemen veroorzaakt.

Inslikken:
LD50: > 5000 mg/K sluipdievengewicht.

Contact met de huid:
Herhaaldelijk langdurig contact kan droge huid, dermatitis of irritatie van de huid bij personeel met 
een gevoelige huid veroorzaken.



12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Op basis van de componenten en stoffen in het product worden de volgende ecologische gegevens
waargenomen:

Mobiliteit:
De aanwezigheid van het product in restwater veroorzaakt een vermindering van de PH en van de
geleidbaarheid.

Persistentie en afbreekbaarheid:
Gemakkelijk en snel verwijderd. De tensio-actieve stoffen in het product, in overeenstemming met de
regelgeving voor tesio-actieve stoffen (TensV) van 4/6/1986 voor detergenten en reinigingsmiddelen 
(VRMG), zijn voor ten minste 90% afbreekbaar.

Bioaccumulatiepotentieel:
Niet van toepassing.

Aquatische toxiciteit en andere gegevens in verband met ecotoxiciteit:
Niet van toepassing.

13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Voer materialen af in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, provinciale en federale 
voorschriften.

14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het is geen gevaarlijk product om te worden vervoerd volgens RID / ADR-normen voor transport van 
gevaarlijke producten per spoor en over de weg.

15: REGELGEVING

Indeling en etikettering volgens voorschriften voor indeling, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke producten:
Irriterend product



16: OVERIGE INFORMATIE

Algemene informatie:
Neem voor meer informatie of advies contact op met onze technische servicelijn tijdens de reguliere 
kantooruren op +31 348 20 3000.

Afkortingen:
Niet van toepassing.
Niet beschikbaar.

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende 
wetgevingen op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd 
worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het 
product, het gaat enkel om een beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie 
en werkomstandigheden van de gebruikers van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en 
de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke voor het nemen van de maatregelen die vereist 
zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake hantering, opslag, gebruik en eliminatie van 
chemische producten. De informatie van dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product 
en het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is.


