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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

GECKO CABRIO CONDITIONER / BESCHERMER  

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

 
1.1 Productidentificatie 

Productnaam                             Gecko Cabrio Conditioner / beschermer  

Productnummer                          687639 – 750 ML  

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

Geïdentificeerd gebruik              Hersteller/beschermer voor gebruik op cabriokappen & vinyl van motorvoertuigen. 
 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

 

Verstrekker Maumo international B.V.  
Zwaalweg 16  
2991 ZC Barendrecht  
info@maumo.nl 

 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 

Noodtelefoon                                
 
 
 
 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

 
 
2,1. Indeling van de stof of het mengsel 
Indeling ((EG) nr. 1272/2008) 

Fysische gevaren                       Niet ingedeeld 

Gezondheidsgevaren                Niet ingedeeld 

Milieugevaren                            Niet ingedeeld 
 
2.2 Etiketteringselementen 

Gevarenaanduidingen:             Niet ingedeeld 
2.3 Andere gevaren 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
3.2 Mengsels 

 
Glycerine                                                                                                                                                                          5-10% 
CAS-nummer: 56-81-5                               REACH-registratienummer: 01- 

2119471987-18-XXXX 
 

Indeling 
Niet ingedeeld. 

Indeling (67/548/EEG of 1999/45/EG) 
- 
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Polydimethylsiloxaan                                                                                                                                                        10-30% 
CAS-nummer: 9016-00-6                               EG-nummer:                                           REACH-registratienummer: 

Vrijgesteld 
 

Indeling 
Niet ingedeeld 

 

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

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

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Inademen                                  Breng het slachtoffer in de frisse lucht en zorg dat hij comfortabel kan ademen. 

Inslikken                                   Wek geen braken op. Roep onmiddellijk medische hulp in. 

Contact met de huid                Was de huid onmiddellijk met veel water. Verwijder onmiddellijk vervuilde kleding, was dit 
voor hergebruik. Roep medische hulp in wanneer de klachten aanhouden. 

 
Contact met de ogen                Spoel de ogen onmiddellijk uit met veel water. Spoel gedurende ten minste 15 minuten en 

roep medische hulp in. Verwijder eventuele contactlenzen uit de ogen en houd de oogleden 
ver open. Spoel de ogen uit met water. Roep medische hulp in. 

 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Contact met de ogen                               Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Aanwijzingen voor de arts                  Geen specifieke aanbevelingen. 
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

 
5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen    Het product is niet brandbaar. Gebruik geschikte blusmiddelen voor de omringende brand. 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

Koolstofoxiden. 

 
5.3 Advies aan 
brandweerlieden 

 

Draag speciale 
beschermende uitrusting 
voor brandweerlieden 

 
 
Gebruik autonome ademhalingsapparatuur onder overdruk en draag geschikte beschermende 
kleding. 

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

 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  Volg de voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren zoals beschreven in dit 
veiligheidsinformatieblad. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen. Zorg voor voldoende ventilatie 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

 

Milieuvoorzorgsmaatregelen       Lozingen en ongecontroleerde afvoer op waterlopen moeten onmiddellijk worden gemeld 
bij de milieudienst of een andere aangewezen toezichthouder. Voorkom lozing op het riool, 
op waterlopen of in de bodem. 
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6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
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Reinigingsmethoden            Absorbeer gemorst product in een inert, vochtig, onbrandbaar materiaal. Spoel het vervuilde 

gebied af met veel water. Deponeer gemorst product in een geschikte afvalcontainer en sluit deze 
goed af. Verwijder de inhoud/container in overeenstemming met de lokale regelgeving . 

 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Verwijzing naar andere rubrieken      Draag beschermende kleding zoals beschreven in rubriek 8 van dit VIB. 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik                    Voorkom contact met de huid en ogen. 
 
Advies inzake alg. 
arbeidshygiëne 

Eet, drink en rook niet tijdens het gebruik. Was de handen grondig na het hanteren. 

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

 

Voorzorgsmaatregelen voor opslag    Bewaar het product in de goed gesloten originele verpakking op een koele, droge en 
goed geventileerde plaats. Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking. 

 
7.3 Specifiek eindgebruik 

Specifiek eindgebruik                   Het geïdentificeerde gebruik voor dit product staat vermeld in Rubriek 1.2. 
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

 
8.1 Controleparameters 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 

Glycerine 
Grenswaarde voor langdurige blootstelling (TGG-8u): WEL 10 mg/m³    nevel 

Isopropanol 

Grenswaarde voor langdurige blootstelling (TGG-8u): WEL 400 ppm 999 mg/m³ 
Grenswaarde voor kortstondige blootstelling (TGG-15min): WEL 500 ppm 1250 mg/m³ 
WEL = blootstellingsgrens voor beroepsmatige blootstelling 

 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Beschermingsuitrusting 

 
 
Passende technische 
maatregelen 

           Zorg voor voldoende ventilatie. 

Oog- /gelaatsbescherming                   Draag oogbescherming. EN 166:2001 
 
Handbescherming    Draag beschermende handschoenen van het volgende materiaal: nitrilrubber. De doorbraaktijd van 

een bepaald handschoenmateriaal kan verschillend zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. 

Hygiënemaatregelen  Was handen aan het eind van elke dienst en voordat u gaat eten, roken of naar het toilet gaat. 

Bescherming van de ademhalingswegen               Bescherming van de ademhalingswegen is niet vereist. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen                            Viskeuze vloeistof. 

Kleur                                       Melkwit. 
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Geur                                        Geen merkbare geur. 

Geurdrempel                           Geen informatie beschikbaar. 

pH                                            pH (geconcentreerde oplossing): 6,9 

Smeltpunt                                 Geen informatie beschikbaar. 

Vlampunt                                  N.V.T. 

Verdampingssnelheid              Geen informatie beschikbaar. 

Verdampingsfactor                   Geen informatie beschikbaar. 
 
Bovenste/onderste ontvl.- 
of explosiegrenzen 

Geen informatie beschikbaar. 

Dampspanning                 Geen informatie beschikbaar. 

Dampdichtheid                  Geen informatie beschikbaar. 

Relatieve dichtheid                   ~ 1,06 

Bulkdichtheid                             Geen informatie beschikbaar. 

Oplosbaarheid                           Mengbaar met water. 

Verdelingscoëfficiënt                  Geen informatie beschikbaar. 

Zelfontbrandingstemperatuur     Geen informatie beschikbaar. 

Ontledingstemperatuur              Geen informatie beschikbaar. 

Viscositeit                                  Geen informatie vereist. 

Explosieve eigenschappen      Geen informatie beschikbaar. 
 
9.2 Overige informatie 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

 
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 bekende mogelijk gevaarlijke reacties 

 
10.4 Te vermijden omstandigheden 

Te vermijden omstandigheden Geen specifieke eisen voorzien onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik. 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Te vermijden materialen                      Vermijd contact met de volgende materialen: sterke zuren, sterke alkaliën. 
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 
 

Niet bekend. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
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Algemene informatie                  Dit product heeft een lage toxiciteit. Uitsluitend grote hoeveelheden kunnen schadelijke 

gevolgen hebben op de menselijke gezondheid. 
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

 
Ecotoxiciteit                                 Het product is naar verwachting niet gevaarlijk voor het milieu. 

 
12.1 Toxiciteit 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
12.3 Bioaccumulatievermogen 

Bioaccumulatievermogen         Niet vastgesteld. 

Verdelingscoëfficiënt                Geen informatie beschikbaar. 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
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 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
Algemene informatie                  Voer afval en verpakkingsresten af in overeenstemming met de lokale regelgeving 

Verwijderingsmethoden             Verwijder de inhoud/container in overeenstemming met de lokale regelgeving. 
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

 
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 

Geen informatie vereist. 
 
14.2 Juiste vervoersnaam 

Niet van toepassing. 
 
14.3 Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereguleerd. 
 
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 van MARPOL en de IBC-code 

 

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

Geen informatie vereist. 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

 
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). 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd). 

 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 
RUBRIEK 16: Overige informatie 

 
Revisie-opmerkingen        OPM.: Strepen binnen de marge markeren belangrijke wijzigingen t.o.v. voorgaande revisie. 

Revisiedatum                    02.09.2019 

Revisie                              1 

VIB-nummer                        

Volledige gevarenaanduidigen           
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


