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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

 

 
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE 

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

 

 

1.1  Identificatie van de stof of het preparaat:                   CALGON TABS AQUAPRO 

 

1.2   Identificatie van de vennootschap/onderneming:        SA RECKITT BENCKISER NV 

Researchdreef 20 

1070 BRUSSEL 

België 

: 02 52 618 11 

Fax: 02 52 002 30  

 

              Technische diensten:                                   RECKITT BENCKISER FRANKRIJK  

                                                                                Onderzoek & Ontwikkeling, 

 route de Sours 98, BP 835,  

 28011 CHARTRES     CEDEX 

 Frankrijk 

 . +33 237247800 

 Fax +33 237247847 

 

   1.3 Noodnummer:                                           Antigifcentrum 

p.a. Militair Hospitaal Koningin Astrid 

Bruynstraat 1 

1120 BRUSSEL 

België 

  070 245245 

 

 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 

 Aard: Tweelagige tabletten met balletje, gebruikt als aanvullend antikalkmiddel bij het 

 wassen (verpakkingen van 15 en 45 pastilles). 

 

 Bestanddelen die tot gevaar bijdragen: 

 

 

Naam CAS NR. 

 

EINECS 

NR. 

 

Samenstelling 
Gevaar-

symbolen 
R-zin 

Natriumdisilicaat 13-870-28-15  < 5% Xi R41  

    

- Xi     Irriterend 

- R41  Gevaar voor ernstig oogletsel 
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1 IDENTIFICATIE VAN DE RISICO’S 

 

Dit product is niet als gevaarlijk product ingedeeld. 
 

Aanwezigheid van natriumpolycarboxylaat (tussen 15 en 30%) en natriumfosfonaat (minder dan 5%), 

niet gevaarlijk. 

 

2 EERSTEHULPMAATREGELEN 

 

 Bij oogcontact:          Met open ogen onmiddellijk en overvloedig met water uitspoelen gedurende 15  

    minuten. Bij aanhoudende last of irritatie, een specialist raadplegen. 

 

 Bij huidcontact:          De huid afspoelen met helder water. Als de irritatie aanhoudt, een dokter raadplegen 

    en hem de verpakking of het etiket tonen. 

 

 Bij inslikken:             De mond met water spoelen, niet doen overgeven, een dokter raadplegen en hem de 

    verpakking of het etiket tonen. 
 

 

De samenstelling van het preparaat is kenbaar gemaakt bij het Antigifcentrum: 

 

Antigifcentrum 

p.a. Militair Hospitaal Koningin Astrid 

Bruynstraat 1,  

1120 BRUSSEL 

België 

 070 245245 

 

 

3 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 

Dit product is niet ontvlambaar of brandbaar. 

 

 Blusmiddelen:         Blusmiddelen moeten gekozen worden naar gelang van de brand in de omgeving.  

            Opgelet voor elementen die accidenteel vrijkomen door de blusmiddelen. 

 

 

4 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

 

 

Om het product te recupereren, is het aangeraden een bril, geschikte veiligheidskledij en rubberen handschoenen 

te dragen. 

Vermijd elk contact met de huid. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  

 

 Milieuvoorzorgsmaatregelen: zich niet van het product ontdoen in zijn pure vorm. 

 

 Reinigingsmethodes: Een zo groot mogelijke hoeveelheid van het product verwijderen door stof weg te 

vegen aan de hand van een vochtabsorberend materiaal. Residuen overvloedig met water wassen. 
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5 HANTERING EN OPSLAG 

 

 

 6 HANTERING 

 

Vermijd elk rechtstreeks contact met het product, vooral wat de ogen en de huid betreft. 

 

 

 7 OPSLAG 

 

Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking in koele en vochtvrije ruimtes, buiten het bereik 

van kinderen. 

 

 

 

 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 

 

 Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

 

- Ademhalingsbescherming:            Niet nodig bij normaal gebruik van het product. 

 

- Handbescherming:                        Dragen van handschoenen is aangeraden bij langdurig 

gebruik. 

 

- Oogbescherming:                           Draag een veiligheidsbril. 

 

- Lichaamsbescherming:                 Niet van toepassing. 

 

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

 

 Fysische toestand:             tweelagige tabletten in wit en blauw 

    met een blauw balletje. 

 

 Geur:   standaard 

 

 Dichtheid (g/l):         700 +/- 50 (fijngemalen witte deel) en  660 +/- 40  (fijngemalen blauwe 

   deel). 

 
 pH  bij 1%                         5,70 +/-0,20 (fijngemalen witte deel) en  5,90 +/-0,20  (fijngemalen blauwe 

    deel). 

 

 Wateroplosbaarheid:  Verspreidbaar in de gebruiksomstandigheden. 

 

 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 

 

 Stabiliteit: Stabiel bij normale gebruiksomstandigheden; 

                     Tabletten niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50° C. 
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 Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bij normale gebruiksomstandigheden. 

 

 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 

 

Zie rubrieken 2 en 3. 

 

 Acute toxiciteit:  Gebaseerd op de specificaties van de grondstoffen, is de waarde van LD50 

(rat, inslikken) hoger dan 2.000 mg/kg. 

 

 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 

 

Zie ook rubrieken 6, 7, 13 en 15. 

 

De natriumpolyacrylaten worden geneutraliseerd wanneer ze opgenomen worden door het actief slib in de 

verwerkingsinstallaties voor afvalwater. 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 

 

 Door de gebruiker:                    De lege verpakking wordt samen met het huishoudelijke afval verwijderd. 

 

 

 Grote hoeveelheden:              Geldende plaatselijke verordeningen in acht nemen. 

        (niet-verhandelbaar product). 

 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 

 

 Wegtransport:   niet geclassificeerd. 

 
 Maritiem transport:  niet geclassificeerd. 

 

 Luchttransport:      niet geclassificeerd. 

 

 
15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE 

 

 Dit product is niet als gevaarlijk product ingedeeld. 

 

Hoewel dit product niet geclassificeerd is, wordt de verpakking vrijwillig voorzien van een etiket met de 

volgende mededelingen: 

 

-  S2     Buiten bereik van kinderen bewaren   

-  S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
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 Bijkomende etikettering met betrekking tot de detergenten en wasmiddelen: 

        (Aanbeveling 89/542/EEG): 

 

 

Bevat onder andere de volgende ingrediënten: 

- Polycarboxylaten: 15 tot 30% 
- Fosfonaat: minder dan 5% 
 

 

 
16. OVERIGE INFORMATIE 

 

 CALGON is een gedeponeerd handelsmerk. 

 

Dit blad vult de technische gebruiksaanwijzing aan maar vervangt ze niet. De gegeven informatie weerspiegelt 

de stand van onze kennis over het product op de opgegeven datum. De informatie wordt te goeder trouw 

gegeven. De gebruiker moet weten dat hij risico’s kan lopen als hij het product aanwendt voor een ander doel 

dan waarvoor het ontworpen werd. 

 

De inhoud van dit blad ontslaat de gebruiker niet van alle reglementaire bepalingen betreffende zijn activiteiten 

te kennen en na te leven. Hij alleen is verantwoordelijk voor het nemen van de voorzorgsmaatregelen die het 

gebruik van het product vereist. 

 

De opgegeven reglementaire bepalingen hebben enkel als doel de gebruiker te helpen aan zijn verplichtingen te 

voldoen bij het gebruik van het gevaarlijke product. 

 

De gegeven informatie kan geenszins als volledig en uitputtend beschouwd worden. De gebruiker moet zich 

ervan vergewissen dat het opslaan en hanteren van het product geen andere verplichtingen inhoudt dan deze die 

hier vermeld zijn. Hij alleen is hiertoe verantwoordelijk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


