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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Gecko leder conditioner & beschermer  

  
 

 
 

1.1. Productidentificatie 

Productnaam Gecko leder conditioner & beschermer  

Productcode  687614 – 750 ML  
 

Opmerkingen REACH-registratie vrijgesteld van registratie 

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

Geïdentificeerd gebruik Leerreiniger 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Verstrekker Maumo International B.V.  
Zwaalweg 16  
2991 ZC Barendrecht 
The netherlands  
T: (0) 180 699 234  
F: (0) 180 699 235 
W:www.maumo.nl 

 

Email Info@maumo.nl 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: 
 

Noodtelefoon  
 

 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel  

Indeling 
Fysische gevaren Niet ingedeeld 

Gezondheidsgevaren Huidcor./-irr., 2 - H315; Ernstig Oogletsel/-irr., 1 - H318 

Milieugevaren                        Niet ingedeeld 

 
 

Indeling (67/548/EEG of 
1999/45/EG) 

Xi: R38, R41. 

 

2.2. Etiketteringselementen 
 

Pictogram 
 

 
Signaalwoord Gevaar 

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

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren  
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Gevarenaanduidingen H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Veiligheidsaanbevelingen P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen 
P280 Beschermende handschoenen/kleding en oog-/ gelaatsbescherming dragen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P321 Specifieke behandeling vereist (zie medisch advies op dit etiket). 
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken.. 

Bevat Siloxanen en siliconen, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, vetalcohol geëthoxyleerd 
C10 

 

Aanvullende 
veiligheidsaanbevelingen 

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362 
Verontreinigde kleding uittrekken. 

 

2.3. Andere gevaren 
 

Geen bekend. 
 

 
3.2 Mengsels 

 
 

 
 

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenaanduidingen wordt weergegeven in Rubriek 16. 
 

 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

 

Inademen Breng het slachtoffer in de frisse lucht en zorg dat hij comfortabel kan ademen. Roep 
medische hulp in. Leg een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging en zorg dat hij 
kan ademen. 

Inslikken Spoel neus, mond en keel uit met water. Wek GEEN braken op. Roep onmiddellijk 
medische hulp in. 

Contact met de huid Was de huid grondig met water en zeep. Roep medische hulp in wanneer na het wassen 
de irritatie aanhoudt. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

Siloxanen en siliconen, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, 3-6% 
di-Me 
CAS-nummer: 71750-79-3 EG-nummer: 615-336-9 

Indeling Indeling (67/548/EEG of 1999/45/EG) 
Huidcor./-irr., 2 - H315 Xi: R38, R41. 
Ernstig ooglets./-irr., 1 - H318 

Vetalcohol geëthoxyleerd C10 0,1-0,5% 

CAS-nummer: 26183-52-8 EG-nummer: 500-046-6 

Indeling Indeling (67/548/EEG of 1999/45/EG) 
Ac. orale tox., 4 - H302 Xn: R22. Xi: R38, R41. 
Ernstig ooglets./-irr., 1 - H318 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  
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Contact met de ogen Spoel gedurende ten minste 15 minuten en roep medische hulp in. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 

Algemene informatie Effecten kunnen ook later optreden. Houd het slachtoffer onder toezicht. 
 

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

Aanwijzingen voor de arts Geen specifieke aanbevelingen. 
 

 
5.1. Blusmiddelen 

 

Geschikte blusmiddelen Waterstraal, schuim, droog poeder of kooldioxide. 
 

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

Specifieke gevaren Voorzie in bescherming tegen hinderlijk stof wanneer de concentratie in de lucht meer 
bedraagt dan 10 mg/m3. Koolstofoxiden. Stikstofoxiden. 

 

5.3. Advies aan brandweerlieden 
 

Draag speciale 
beschermende uitrusting 
voor brandweerlieden 

 
Gebruik autonome ademhalingsapparatuur onder overdruk en draag geschikte 
beschermende kleding. 

 

 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Pas op voor gladde vloeren         
en oppervlakken bij morsen van het product. 

 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 

Milieuvoorzorgsmaatregelen Loos het product niet op het riool, op waterlopen of in de bodem. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
 

Reinigingsmethoden Sluit gemorst product in en absorbeer het in zand, aarde of een andere onbrandbaar 
materiaal. Deponeer gemorst product in een geschikte afvalcontainer en sluit deze goed af. 
Zie voor verwijdering van afval Rubriek 13. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
 

Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 

 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd de vorming van nevel. 
 

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

Voorzorgsmaatregelen voor opslag Bewaar het product in de gesloten originele verpakking bij temperaturen tussen 0°C en 
40°C. Voorkom dat het product kan bevriezen. 

 

7.3. Specifiek eindgebruik 
 

Specifiek eindgebruik Het geïdentificeerde gebruik voor dit product staat vermeld in rubriek 1.2. 
 

 
8.1. Controleparameters 

 

Opmerkingen bij bestanddelen Geen grenswaarden bekend voor blootstelling aan de bestanddelen. 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen  

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

RUBRIEK 7: Hantering en opslag  

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
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Beschermingsuitrusting 

 

  

Bescherming van ogen en gezicht Draag een goed aansluitende veiligheidsbril die beschermt tegen spatten of een 
gelaatsmasker. 

Bescherming van de handen Draag beschermende handschoenen. Het wordt aanbevolen handschoenen te dragen 
van het volgende materiaal: nitrilrubber. 

 

Andere 
maatregelen 

Draag een schort of beschermende kleding wanneer contact kan optreden. 

 

Bescherming van de ademhalingswegen Draag geschikte bescherming van de ademhalingswegen wanneer er sprake 
is van onvoldoende ventilatie. Gebruik hierbij een combinatiefilter (stof- en gasfilter). 

 

 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen Vloeistof. 

Kleur Wit. 

Geur Zwak. 

pH pH (geconcentreerde oplossing): ~ 6,0 

Beginkookpunt en kooktraject ~ 100°C @ 

Bulkdichtheid ~ 1000 kg/m³ 

Oplosbaarheid Mengbaar met water. 
 

9.2. Overige informatie 
 

Kritische temperatuur +4°C - +32°C 
 

 
10.1. Reactiviteit 

 

Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren verbonden aan dit product. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
 

Stabiliteit Stabiel onder normale temperaturen en bij het aanbevolen gebruik. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Mogelijke gevaarlijke 
reacties 

Geen bekend 

 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
 

Te vermijden omstandigheden Geen bekend. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
 

Te vermijden materialen Geen bekend. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

Ontleed niet onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit  
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 RUBRIEK 11: Toxicologische informatie  
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11.1 Informatie over toxicologische effecten 
Acute orale toxiciteit 

 

Acute orale toxiciteit 
(LD₅₀ mg/kg) 

2,0 

 

Soort Rat 

ATE oraal (mg/kg) 40.816,33 

 
 

Contact met de huid Irriterend voor de huid. 

Contact met de ogen Gevaar voor ernstig oogletsel. 
 

 
 

12.1. Toxiciteit 
 

Toxiciteit Niet beschouwd als giftig voor vissen. 
 

Acute toxiciteit voor 
ongewervelde 
waterdieren 

EC₅₀, 48 uur: > 100 mg/l, watervlo (Daphnia magna) 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 

Biologische afbreekbaarheid - 70: > 
 

12.3. Bioaccumulatievermogen 
 

Bioaccumulatievermogen Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie. 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
 

Mobiliteit Geen gegevens beschikbaar. 
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Resultaten van PBT- en 
zPzB-beoordeling 

Dit product bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB. 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 
 

Andere schadelijke effecten Geen bekend. 
 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

 

Algemene informatie Afval moet gecontroleerd worden verwijderd. Afval moet worden afgevoerd naar een bevoegd 
afvalinzamelingspunt in overeenstemming met de eisen van uw gemeente of 
afvalverwerkingsbedrijf. 

Verwijderingsmethoden Afval moet worden afgevoerd naar een bevoegd afvalinzamelingspunt in overeenstemming 
met de eisen van uw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. 

 

 
 

Algemeen Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen (IMDG, IATA, 
ADR/RID) zijn niet van toepassing voor dit product. 

 

14.1. UN-nummer 
 

Niet van toepassing. 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie  

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  
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14.2. Juiste vervoersnaam 
 

Niet van toepassing. 
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14.3. Transportgevarenklasse(n) 

 

Geen waarschuwingsbord vereist voor transport. 
 

14.4. Verpakkingsgroep 
 

Niet van toepassing. 
 

14.5. Milieugevaren 
 

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreiniging Nee 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
 

Niet van toepassing. 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Vervoer in bulk 
overeenkomstig bijlage II van 
MARPOL 73/78 en de IBC-
code 

Niet van toepassing. 

 

 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

 

EU regelgeving Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (CLP) (zoals gewijzigd). 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. 
 

 
 

Revisiedatum 23.11.2019 

Revisie 1 

Vervangt datum 01.05.2015 

VIB-nummer 20806 

Volledige R-zinnen R22 Schadelijk bij opname door de mond. 
R38 Irriterend voor de huid. 
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 

Volledige gevarenaanduidingen H302 Schadelijk bij opname door de mond. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze informatie geldt uitsluitend voor het aangegeven specifieke materiaal en geldt mogelijk niet voor dit materiaal bij 
gebruik in combinatie met een ander materiaal of proces Deze informatie is, naar het beste weten en overtuiging van het 
bedrijf, accuraat en betrouwbaar op de vermelde datum. Er wordt echter geen enkele garantie of verklaring gedaan met 
betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te 
bepalen in hoeverre de verschafte informatie toepasselijk is voor zijn eigen gebruik. 

RUBRIEK 15: Regelgeving  

RUBRIEK 16: Overige informatie  


